
Referat sonemøte Sunnmøre 23-11-21 

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

Klubbrådgiver Andreas Remøyholm og Soneleder Einar Nordhus. 

Ikke tilstede: Haram, Hareid og Åmdal. 

 

Agenda:  
• Velkommen   
• Runde blant klubber   
• Lokale saker   
• Gruppearbeid (Klubbstyrt/Rekruttering/Dommerarbeid)  
• Temaserie - status så langt i sesong   
• LIVE   
• Covid-19   
• Håndballforum   
• Seriereglement 2022/23   
• Eventuelt  

 

Velkommen og kort runde blant klubbene 

Aksla 

Alle lag er godt i gang. J16 leder regionserien. Har jobbet mye med dommer rekrutering, 
arbeidet med det går bra. 

 

Bergsøy 

Kommet godt i gang med sesongen i begge hallene i Fosnavåg. Litt skuffende start på 
sesongen for H 2.div, mye skader på nøkkelspillere. 

 

Blindheim 

Kommet godt i gang med alle lag. Vanskelig med rekrutering på gutte siden. Har for tiden 
bare 1 guttelag. 

 

 



Ellingsøy 

Har hatt litt frafall, men laga er godt i gang med sesongen. 

 

Fiskerstrand 

Greit i gang med alle lag. Jobber med dommer rekrutering. 

 

Godøy 

Sesongen startet bra for alle lag. Stor og grei senior gruppe. 

 

Langevåg 

Sesongen er godt i gang for alle lag. Har greit med lag på både jente og gutte siden. Har 
gjennomført flere vellykkede «Kast ballen» arrangement. Jobber med dommer rekrutering 
og utdanning.  

 

MSIL 

Vært en fin start for alle lag. Flere lag samarbeider med Fiskerstrand. 

 

Rollon 

Godt i gang med alle lag. Gjennomført en vellykket miniturnering, selv om et par/tre lag 
trakk seg på grunn av smittesituasjonen i Ålesund.  

 

SIF/Hessa 

Godt i gang med alle lag, har klart å meldt på et D 5.div lag. Utfordringer på guttesiden. 
Vanskelig og ikke ha egen hall, utfordringer å ha arrangement i flere haller. Vanskelig med 
logistikk på kiosk og opplæring av foreldre i flere haller. 

 

Skodje 

Har hatt en god oppstart. Mistet litt spillere, J16 har flyttet over til Rollon. Har gjennomført 
flere «kast ballen» arrangement. 

 

 



Spjelkavik 

Alle lag godt i gang med seriespill. Måtte avlyse miniturnering på grunn av lite påmelding og 
mange lag som trekker seg på grunn av korona. Sliter med dommere situasjonen. 

 

Sykkylven 

Greit i gang med sesongen. Sliter med rekrutering på guttesiden. Har flere dommere under 
utdanning. Avlyste miniturnering, for få påmeldte lag. 

 

Sæbø 

Litt problematisk start på sesongen, frafall og overganger til andre klubber har gjort at blant 
annet J12 måtte trekkes. Har hatt veldig god rekrutering på mini. 

Valder 

Fin start på sesongen for de fleste laga. Har gjennomført miniturnering og kick-off for de 
yngste. Sliter litt med for få spillere på ungdomshåndballen, bra på barnehåndball. Løses 
med samarbeid med naboklubber. Må jobbe med rekrutering både på spiller- og 
dommersiden. 

 

Vigra 

Bra oppstart. For tiden ingen dommere. 

 

Volda 

Kommet godt i gang med alle lag. Jobber med å etablere rutiner for arrangement i den nye 
hallen. 

 

Stranda 

Sliter med rekrutering på guttesiden. Senior håndball både på dame og herre siden siden sist 
sesong, veldig positivt med mye publikum. Har vært problemer med å få med foreldre-
gruppene på flere lag. 

 

Ørsta 

Greit i gang med sesongen, stort sett alle årganger på både gutt og jente siden. Få på plass 
G13 har vært utfordrende. Gjennomførte GRATIS håndballskole i høstferien, stor utgift for 
klubben men har resultert i 48 nye medlemmer. 



 Lokale saker 

 

Gladsaker 

• Landslagsuttak/RLM uttak: Veldig positivt at Sunnmøre har med flere spillere både på 
landslag og RLM 

• Regionserien: J16 er de to topplagene så langt i sesongen fra Sunnmøre. 
• Kast ballen: Ser ut til å være en suksess etter de rapporter som har kommet inn, skal 

evalueres etter sesongen med tanke på hva som skjer til neste år. Både fra Klubb og 
Skoler. 

• Vi får en ny klubb som skal drive med håndball på Sunnmøre, Åheim. 
• Senior håndball: vi er oppe på samme antall lisensierte spillere som før koronaen. 

Herre 4.div for første gang på mange år. 

 

Kortbane 

Er klubbene fornøyd med oppsett så langt? 

- Så langt som mulig bør de tilreisende lagene med lengst reisevei ikke spille de første 
kampene. 

- Ikke for tidlig start på morgenen, kjør heller kamper i eldre årsklasser først. 
- Prøv så langt som mulig å ha korte dager i hallen for laga. 
- Oppsettet bør gjennomgås på nytt av klubbrådgiver for å tilpasse til overnevnte 

punkter. 

 

Dommer situasjonen 

Er oppsettet til dommere bra? 

- Nei klubbene er ikke fornøyde med oppsettet i år. Det blir lagt altfor lite arbeid i å 
kontakte de lokale dommerne/klubb dommerne for å ta 12-13 års kamper. Det er 
som oftest ikke nødvendig med tilreisende dommere på slike kamper. 

- Flere dommere får ikke tilbud om dømming, mens det settes opp dommere med lang 
reisevei til kamper helt ned i 12 års klassen. Reisegodtgjøring spiser opp overskudd 
på arrangementene. 

- Klubbene bør selv få tilgang til å beramme dommere i TA i 12 årsklassene. 
- Klubbene kan fra torsdagen jobbe med å skaffe dommere selv til kamper hvor 

dommere ikke er satt opp. 
- Er det mulig å gi tilgang dommeroppsettet til dommerkontakter? Slik at de kan 

registrere dommere også i de eldre klassene. 
- Einar Nordhus har tilbydd seg å hjelpe ved behov, har ikke fått svar. 

 



 

Gruppearbeid 

Hva karakteriserer en klubbstyrt klubb? 

Deltakere inndelt i grupper for diskusjon. 

- Sportsplan som fungerer og blir brukt 
- Kan ofte være utfordringer med enkelt individer som vet bedre hva som er best for 

«mitt» lag. Styring av enkelt individer.  
- Like retningslinjer for alle lag i klubben, spesielt viktig i fler idrettslag.  
- Klubben(e) skal bestemme overganger/hospitering/ambisjonsnivå etc. ikke en enkelt 

trener eller foreldre. 
- Må jobbe for å ha gode rutiner og foreldreholdninger. 
- Sportsplan må kommuniseres ut til trenere, lagledere og foreldre 
- Styret består av ildsjeler som tar beslutninger, ansatte som utøver det styre har 

bestemt. 
- Innføring av en sportsplan er en evigvarende prosess i et idrettslag. Alltid nye frivillige 

personer som må læres opp i innholdet av sportsplanen og det er viktig at selve 
sportsplanen er et levende dokument som man ikke slutter å revidere. 

 

Temaserie – status så langt i sesongen 

- Nytt for lag, trenere/lagledere og dommere så det er ikke alltid lett å få gjennomført 
kamper med utgruppert forsvar. 

- Det er stor forskjell på nivået mellom lagene i 12 årsklassen. Utgruppert forsvar er 
ikke bra for de «svakere» lagene som har nok med å kaste ball til hverandre. Noe som 
igjen fører til at spillerne ikke føler mestring. Viktig at trenere er bevist på å gjøre 
kampene jevne. 

- Informasjon til trenere/lagledere og spesielt dommere har ikke vært god nok, enkelte 
vet ikke at det skal være temaserie. 

- Dommere og trenere må lære seg forskjell på frimerke og utgruppert forsvar. 
Frimerke er ikke lov i barne-/ungdomshåndballen.  

- Bør temaserien flyttes til 13/14 årsklassene? 

 

Problemer med LIVE 

- Klubbene må være flinke til å kjøre kurs på LIVE for «nye» foreldre.  
- Viktig at lagledere/trenere blir opplært i hva som skal gjøres før kampstart. Legge inn 

kamptropp med korrekte draktnummer og ledere. 
- RN bør kjøre en kampanje på høsten med fokus på opplæring i LIVE bruk. 

 



 

COVID-19 

- Følg de nasjonale/regionale reglene, ikke lag egne regler. 
- Hvis enkelt spillere ikke ønsker å spille kamp eller at foreldre ikke ønsker at deres 

barn skal delta på kamp, bør allikevel lag pålegges å spille så lenge de har nok spillere 
til å gjennomføre kampen. 

- Det må taes hensyn til lag med få spillere. 
- Viktig at det er en god og åpen kommunikasjon mellom klubbene. 

 

Håndballforum 

- Det vil bli arrangert et håndballforum for hele regionen de neste 2 årene. 
- I 2022 vil Håndballforum bli arrangert rundt den siste helgen i august i Trondheim.  
- Det er ønskelig med flere team-/gruppearbeid på forumet 
- Det er også ønsker om å dele opp forumet med foredrag på flere forskjellige fagfelt 

samtidig (f.eks. dommer/trener/leder). 

 

Seriereglementet 22/23 

Ingen spørsmål eller innvendinger. Se presentasjon for detaljer 

Ny 3.divisjon? 

- Det er forslag på å redusere antall avdelinger i 3.divisjon med en avdeling fra 
sesongen 23/24. Sitter da igjen med 2 avdelinger i 3. divisjon. 

- Økt spissing/bedre kvalitet på kampene/økt status å spille i 3.div 
- Hvordan dette skal gjøres, med henblikk på reduksjon av lag, er ikke bestemt ennå. 

 

Eventuelt 

Kamp oppsett/arrangøransvar 

- Arrangøransvaret på kampene må rettes opp, slik at det ikke er skifte av arrangør for 
ofte igjennom dagen. Dette vil bli fulgt opp av klubbrådgiver. 

- Klubbene må følge med på om det oppstår hull i arrangement, undersøke om det er 
mulig å tette.  

 

Stygge resultat 

- Det er ikke nødvendig å vinne med mer enn 5 mål i barnehåndballen.  
- Stygge resultat bør tas opp på ledernivå, slik at det kan bli tatt opp med de aktuelle 

trenerne. 



- Klubbene må bli flinkere til å ta kontakt med hverandre om slike hendelser, vi er alle 
tjent med at flest mulig har det gøy med håndballen. 

 

Spiller utvikling 

Klubbene på Sunnmøre føler igjen at det er en skjev fordeling på uttak til samlinger i 
Trondheim. Ser man på f.eks. J16 regionserien, hvor de 2 topplagene er fra Sunnmøre, men 
det gjenspeiles ikke i uttak.  

- Noe som er tatt opp utallige ganger tidligere er spillere fra Sunnmøre ikke føler de 
blir «sett» på samlinger på samme måte som spillere fra Trondheim. Instruktørene er 
ofte fra Trondheim og kjenner spillerne fra sitt område veldig godt fra før, mens de 
ofte ikke har sett spillerne fra Sunnmøre tidligere. 

- Mange spillere fra klubber på Sunnmøre reiser som oftest alene opp på samling. 
Flere føler seg nervøse og usikker i et ukjent miljø der de ikke kjenner så mange, 
mens spillere fra Trondheims regionen ofte både har med lagkompiser og kjenner 
instruktørene.  

- Det bør legges opp til helger på Sunnmøre hvor man samler alle lag i f.eks. G16 i en 
hall og spiller kamper og de ansvarlige for uttak til samlinger må stille opp for å se 
spillerne når de spiller håndball i sine egne lag.  

- Samlinger lagt til Sunnmøre. 

 

Sak til neste sonemøte 

Forslag til gruppeoppgave på neste sonemøte. Hvordan får man engasjert foreldre/tidligere 
spillere som forsvant under koronaen til å returnere til håndballen. 

 

 

 

 

 

 


