
Referat sonemøte Sunnmøre 15.11.22 

 

Til stede: Aksla, Blindheim, Bergsøy, Fiskerstrand. Godøy, Hødd, Langevåg, MSIL, Rollon, SIF/Hessa, 
Stranda, Sykkylven, Skodje, Spjelkavik, Valder. (15 av 23 klubber) 

Klubbrådgiver, Andreas Remøyholm 

Teamleder dommer M&R, Egil Horsgård 

Soneleder Sunnmøre, Einar Nordhus 

 

 

Agenda: 

• Velkommen 
• Lokale positive saker 
• Klubbesøk/Klubbutvikling 
• Gruppearbeid – Hvordan skal vi få flere medlemmer til idretten vår? 
• Case fra klubb – Godøy IL 
• Mål og Handlingsplan 
• Eventuelt 

 
 
Velkommen: 
Rask velkommen ved soneleder 
 
 
Lokale (glad)saker: 

- MSIL og FIL skal slå seg sammen. Alt er i rute, venter på endelig vedtak om navn og 
draktfarge. 

 

Trenerutdanning: 

- Få påmeldte til Trener I kurs. Kurset er utsatt i 2 uker. Vi må få med flere 
- Legg opp til et intensivt løp på utdanning utenom sesong. 

o Blir for langt å reise inn til Ålesund på kurs en gang pr uke. 
- Det som har lykkes best tidligere er Trener kurs lagt til helger tidlig i sesongen (aug/sept). 
- Vi trenger flere korte kurs/inspirasjons samlinger for trenere i barnehåndball. 

 

Resultat innen barnehåndballen: 

- Hvordan unngår vi stygge resultat i barnehåndballen: 
o Øke kompetansen på trenerne i barnehåndballen 



o Vi må bli flinkere til å kommunisere til trenerne i barnehåndballen hva som er viktig. 
Klubbene må ha møter med sine trenere før sesong hvor hva som forventes av dem 
klarlegges 

o Ikke vise resultat fra barnehåndballen i TA (Klubbrådgiver undersøker om dette er 
mulig) 

o Melde på lag etter nivå, et forslag på nivå delt oppsett bør settes opp på sonemøtet i 
mai (usikkert om dette er lov etter Idrettsforbundets regler) 

o Vi må bli flinkere til å melde opp gode lag et/to alderstrinn 
 

Seriereglement 21/22 

Frist for innsending av forslag til forandringer i seriereglementet er 15/1-23. 

Se presentasjon for flere detaljer. 

 

 

Klubbesøk/Klubbutvikling: 

Klubbrådgiver går igjennom tilbudet til klubbene fra RN om klubbutvikling/klubbanalyse. 

For flere detaljer se presentasjon. 

 

 

Gruppearbeid, hvordan få inn flere aktive i idretten vår? 

- Utfordringer: 
o Hall kapasitet reduserer muligheten for rekruttering 
o Vi må bli flinkere til å engasjere flere foreldre rundt lagene 

- Viktig med det sosiale utenom trening/kamp. Gjør andre ting som kino, bowling o.l. 
- TV rettigheter for senior dame og herre landslag bør være tilgjengelig for alle. Landslagene 

skaper entusiasme. 
- Vi må ha et godt produkt også lokalt 

o Gode kampoppsett 
o Helst to dommere på hver kamp 
o Gode arrangement også nedover i klassene. Med innløp/navneopplesinger osv 
o Viktig med klubbfølelse 

- Sportslige utvalg som jobber for at unger kan drive med flere idretter samtidig. Allsidighet er 
viktig 

- Gode rutiner ved oppstart av nye årskull 
o Godt definerte oppgaver til foresatte 
o Gode trenere som hjelper til i starten 

- Starte tidlig, 6-7 års alderen. Starte med all-idrett 
- Økt frivillighet. Sosiale tilstelninger også for de foresatte. 

 

 



Caseutfordring – Godøy IL: 

Trine Tovik fra Godøy IL forteller om en sak om mobbing/uthenging i sosiale medier mellom 
motstander lag. 

- Et økende problem at sosiale medier brukes til mobbing av motstandere/dommere 
- Hva skal klubbene gjøre: 

o Ta kontakt med foreldre og spiller eventuelt hele spiller-/foreldregruppen og sett 
grenser for hva som er lov.   

o Diskutere med spillerne hva som burde være lov å bruke sosiale medier til i 
forbindelse med håndball kamp/trening 

o Klubbene må ha klare regler for bruk av sosiale medier i forbindelse med 
trening/kamp.  

o Regionen/klubber kan organisere samlinger på tvers av klubbene for at lag/spillere 
skal bli bedre kjent med hverandre.  

o Arrangere sosiale treff mellom lag for å redusere mobbing mellom spillere. 

 

 

Mål-og handlingsplan: 

Klubbrådgiver gjennomgår kort hva som inngår i mål-og handlingsplanen for Region Nord. For flere 
detaljer se presentasjon. Ny mål-og handlingsplan for perioden 23/26 skal vedtas på regionstinget i 
2023. Regionstyret vil gjerne ha innspill på forandringer til forandringer. 

Hele mål-og handlingsplanen kan du lese her: 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/om-oss/mal--og-handlingsplan/ 

Frist for forslag til forandringer er satt til 15/1-23. 

 

 

Integrering og inkludering: 

Gjennomgang av parahåndball og fargerik håndball, for detaljer se presentasjon. 

For spørsmål ta kontakt med, eva.skei@handball.no 

 

 

Eventuelt: 

- Lag som ikke stiller til kamp med kort varsel. 
o Hvis ikke minst 3 spillere har sykemelding til klubbrådgiver vil laget få en bot.  
o Regler for omberamming finner du her: https://www.handball.no/regioner/region-

nord/kampaktivitet/sesongen-20222023/seriereglement-
20222023/#7._Omberamming 

 



- Dommeroppsett: 
o For mange dommere som opplever at de ikke blir satt opp på kamper, hva skyldes 

det?  
o Klubbene synes det er for mye bytting av dommerpar underveis i arrangement. Dette 

medfører ekstra utgifter til reisegodtgjøring. 
o Ser ikke ut som systemet for dommeroppsett i TA fungerer helt som det skal. 

- Oppførsel av publikum/trenere er fortsatt et problem det må jobbes med: 
o Oppfølging av de som har tatt Dommer I og II kurs på praksis delen av kurset. Er et 

etterslep på praksis fra korona pandemien. 
o Klubbene må være helt tydelig ovenfor sine trenere at dårlig oppførsel ovenfor unge 

dommere ikke tolereres. 
o Viktig å ha voksne folk som dommervert, de må tørre å si ifra til trenere/publikum. 
o Følg eksempelet fra Skodje hvor de har et møte mellom dommer, trener og 

sekretariat før kampen om forventninger 
 
 

 

 

 

 

 


