
Referat – Sonemøte Sunnmøre 2/3-22 

 

Til stede: Aksla, Bergsøy, Blindheim, Godøy, Hareid, Hødd, Langevåg, MSIL, Rollon, SIF/Hessa, 
Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Valder, Ørsta. 

Einar Nordhus, Soneleder og Andreas Remøyholm, klubbrådgiver 

 

Agenda 

• Velkommen 
• Nye ansatte på regionskontoret RN 
• Forbundstinget m/valg av tingdelegater og saker meldt inn fra RN 
• Lokale saker 

o Diskusjon 
• Håndballforum 2022 
• Eventuelt 

 

Velkommen 

Kort presentasjon av de som deltar på møtet.  

Gjennomgang av saker som skulle følges opp fra sonemøtet i september 21. 

• Inspirasjonssamlinger for gutter, på grunn av korona pandemien og en tett kamp program 
har vi ikke klart å få til noen samlinger denne sesongen. Dette skal vi følge opp inn mot neste 
sesong og få lagt inn tid i terminlisten for slike arrangement. 

• Mer lokal spillerutvikling, info i Eventuelt 
• Dommeroppsett – dommeroppsettsmedarbeider er ansatt og vi håper at dette vil gi en 

bedring i oppsettet resten av denne sesongen og i kommende sesonger. 

 

Nye ansatte på regionskontoret RN 

De nye ansatte på regionskontoret presenteres (se presentasjon) 

 

Forbundstinget 

• Valg av tingdelegater fra Sunnmøre, 
o Vedrana Terzic, Regions styret 
o Einar Nordhus, Soneleder  
o Lars C. Skrede, Langevåg 

 

• Gjennomgang av ting saker fra RN. Ingen hadde kommentarer til de innkomne forslagene. 

 



Lokale saker 

 

• Diskusjon: 
o Hvordan skal man engasjere til nye frivillige: 

§ «frivillig tvang», lag pålegges å stille med et vist antall personer inn i styre 
/drift i idrettslaget. 

§ Ufarlig gjøring av det å bidra i styre, som trenere og i lagledelse. Kan gjøres 
ved å fjerne ordet trener, bruke ressurs i stedet. 

§ Vanskelig å engasjere nye, må synliggjøre hvor mye arbeid det er å drive et 
idrettslag. 

o Hvordan rekruttere spillere og beholde de man har: 
§ Aktivitet-aktivitet-aktivitet 
§ Ha det gøy, konkurranse er viktig 
§ Ikke bare sportslige, men også viktig med sosiale aktiviteter 
§ SFO håndball 
§ Det viktigste er å beholde de man har 
§ Det er blitt større konkurranse om ungene, stadig flere tilbud til de yngre. 

o Håndballpresident for en dag, hva ville du gjort: 
§ Sørget for at håndballen ikke følger etter fotball med tanke på 

talentsamlinger for yngre og yngre spillere. 
o Kast ballen, fungerer det på rekrutering? 

§ Klubbene må ha tid å jobbe inn mot skoler på dagtid.  
§ Må være aktiv inn mot elever for å fortelle om klubben 
§ Utfordre idrettslinjer på vgs til å være instruktører 

o Har klubben klart å rekruttere folk som ikke har tilknytning til klubben: 
§  Enkelte har klart å få inn enkelt personer, men det er helt klart vanligst å 

rekruttere fra foreldre gruppen til barna i klubben. 

 

• Dispensasjon 
 

• Gladsak i klubb 
o Landslaget i beach håndball har samling på Blindheim lørdag 30/4 

 
• Årsmøter, de fleste klubbene skal snart ha. Enkelte er ferdig. Ser ut som alle har klart å fylle 

opp de fleste posisjoner. 

 

Håndballforum 

Håndballforum blir samlet i Trondheim for hele Region Nord. Det er lagt til lørdag 27. august på 
Scandic Lerkendal. Se presentasjonen for flere detaljer 

 

Det kom noen innspill på at håndballforum er lagt til Trondheim: 

o Tar mere tid å reise til Trondheim, færre som vil ta seg tid til å være med på møtet. 



o Det sosiale mellom klubbene i M&R blir mindre. Vi har behov for å være sosiale og bli kjent 
med de klubber som vi skal samarbeide med i «vårt område». Et møte med hele region nord 
blir for stort. 

 

 

Eventuelt 

 

o Kast ballen, det blir en ny runde med kast ballen i 22/23 sesongen. Invitasjon til skolene går 
ut i april. Oppfordrer klubbene til å følge opp sine lokal skoler. 
 

o Kamptidspunkt: Har vært mye seine kamper for yngre spillere denne sesongen. Dette gjelder 
også for yngre dommere. Klubbene ber om at det taes hensyn til dette inn mot oppsett av 
kamper sesongen 22/23. 
 

o Region Nord må hjelpe til med å påvirke Ålesund kommune til å gjeninnføre driftstilskudd til 
klubbene for å ha hallvakter. Det er veldig vanskelig for klubber som har arrangement i flere 
forskjellige haller i Ålesund, med å vite hvordan rutinene er på arrangement er. 
 

o Dommer: 
 

o Vi bør gjeninnføre muligheten for å starte med DBH for 14 åringer. 
o Det er stor mangel på instruktører til forskjellige dommerkurs, vi må åpne opp for at 

eldre dommere og dommerutviklere kan gjennomføre kurs 

 

o Spillerutvikling: 
o  Trenerskolen for jenter 08 er i gang og vi skal forsøke å sette i gang med en 

Trenerskole light også for Gutter 08. 
o 2007: Der er vi kommet godt i gang med planleggingen av lokale samlinger og jenter 

skal ha sin første samling allerede på fredag den 4. mars i Fagerlihallen. Gutter skal 
ha sin første samling den 16. mars i Vestneshallen (felles for fylket). Vi planlegger 
med 3 samlinger før uttak til Regional Talentsamling som finner sted 22-26. juni på 
Orkanger (som vanlig) Mer info her: https://www.handball.no/regioner/region-
nord/utvikling/spillerutvikling/regional-talentsamling/talentsamling-2022/ 

o Godt i gang med samlinger for 05/06 

 

 

 

  


