
Referat – Sonemøte Sunnmøre 17/8-22 

 

Til stede: Aksla, Blindheim, Fiskerstrand, Godøy, Hødd, Langevåg, MSIL, Rollon, SIF/Hessa, Skodje, 
Spjelkavik, Stranda, Sykkylven, Valder, Vigra. 

Einar Nordhus (Soneleder), Arild Stav (dommer) og Andreas Remøyholm (klubbrådgiver) 

 

Agenda: 

• Velkommen 
• Kort runde blant klubbene 
• Oppstart av sesongen 22/23 
• Dommer situasjonen sone Sunnmøre 
• Eventuelt 
• Situasjonen for damelag på Sunnmøre 

 

Kort runde blant klubbene: 

• Fiskerstrand, den nye hallen på Rørstadmarka skole åpner samtidig med skolestart. Bra for 
treningstider i Sula Kommune. Ellers alle lag klare. 

• Godøy, Fleste lag er i gang, usikkerhet med J16 og G10 
• Aksla, usikkerhet om det blir både J20 og D5. Avhengig av region-og lerøy kvalikk. Vanskelig 

med treningstider, 30% av totalen er på fredager. 
• Langevåg, samarbeid med Rollon på J230 og D3. Trekker J20 laget. 
• MSIL, kontroll på alle lag. Fint med samarbeid med FIL. 
• Rollon, Samarbeid med LIL om J20 og D3.Trekker  D3. Ellers kontroll. 
• Bergsøy, startet opp med treninger. Ny trener ansatt på på H2.  
• Valder, jobber med samarbeid på J20. 
• Skodje, litt vanskelig å få i gang foreldre gruppene igjen etter pandemien. 
• Spjelkavik, litt usikkerhet rundt J20 laget. Det må muligens trekkes. 
• Vigra, alt er ok. 
• Volda, usikkert med J20 
• Sykkylven, G16 må trekkes. J13 trekkes og J13/J14 slåes sammen. 
• SIF/Hessa, mangler en del trenere. G14 har startet et samarbeid med Aksla G14. 
• Blindheim, alt greit 
• Stranda, G14 laget må trekkes. J16 laget trekkes men det meldes på et lag i D5. 

 

Oppstart av sesongen 

Har vært en del rot med TA, nye opplysninger som er lagt inn i har plutselig blitt forandret tilbake til 
de gamle opplysningene. Kan skyldes oppdateringer i systemet. Andreas undersøker. 

 



Vi ønsker å gjennomføre to ekstra turneringsdager i G12. Disse to vil bli arrangert sammen med sone 
NM&R. En dag i Kristiansund og en dag på Sunnmøre. Ingen klubber var negativ til dette. Sykkylven, 
Langevåg og Godøy er villig til å stille som arrangører for turneringsdagen på Sunnmøre. Andreas 
følger opp dette. 

 

Ekstra kamptilbud for G14. RN ønsker å tilby to ekstra kamphelger for hele regionen i Trondheim. En 
helg i november og en helg i januar (samme helg som Gjensidige Cup). Det vil bli påmelding for disse 
helgen, ingen påmeldings avgift. 

 Spørsmål som kom opp om dette tiltaket: 

• Kostnadsfordeling mellom deltagende klubber. 
• Vil det bli nivå inndeling, G13 – G14 

 

Hva gjør vi med J18/J20 gruppene? 

Det er få lag i J18 og det ser ut som flere lag vil trekke seg ut av J18/J20 gruppene.  

• Vi må slå sammen de to gruppene til en J20 avdeling. 

Selv om det er ønskelig med en ren J18 serie er det ingen vits å gjennomføre denne med så få lag 
som det ser ut til å bli i år.  

 

 

Dommersituasjonen: 

Litt forklaring på situasjonen og planlagte kurs før seriestart v/ Arild Stav. 

• Kurs må legges nærmere opp mot seriestart, må få til praksis før kursdeltagere glemmer 
teori. 

• Det er mange som har tatt DBH kurs på nettet og mangler teori, hvem har ansvar for at disse 
får tatt praksisen. RN eller klubb? 

• Det utdannes nok dommere, DBH, men vi må få dem videre opp i systemet. Dommer I og 
Dommer II kurs.  

• Det er ønskelig at regelverket forandres slik at 15 åringer kan ta Dommer I kurs, 
sammenlignet med fotball er vi for seint ute med dommerutdanning. 

• Dommer godtgjørelse må økes for å ta opp kampen mot fotball. Dette er diskutert i 
regionstyret og vil bli tatt opp til avstemming i regionstyremøtet 26/8. 

• Kurs må komme fortløpende, vi må ha både DommerI og Dommer II kurs tidlig i sesongen. 

Dette vil bli fulgt opp av dommeransvarlige i RN. 

 

Eventuelt: 

Trenerutvikling 

Mangel på kvalifiserte trenere i flere klubber, hva bør vi gjøre? 



• Trener kurs, det må bli enklere/lettere å få tatt Trener I kurs. 
• Inspirasjonssamlinger for unge trenere. 
• Trenerskole påmelding og oppstart snart. 

 

 

Situasjonen for senior damelag på Sunnmøre 

Det har vært en halvering av antall seniorlag fra M&R i 3. divisjon på damesiden de siste 5 årene, fra 
10 lag i sesongen 18/19 til 5 lag i sesongen 22/23. Antall lag fra M&R i 3. div, 4. div, 5. div + J18/20 
holder seg på ca 30 lag over de samme 5 sesongene. Mens antall lisensierte kvinnelige spillere over 
18 år som løste lisens har hatt en oppgang.  

 

Spørsmålet er hvorfor har vi har mistet så mange 3. divisjonslag i denne periode og har det betydning 
for mulighetene for å utvikle seg som håndballspiller i M&R. 

 

Fra klubbene: 

• Antall lag i 3. div har variert mye opp gjennom årene. Det er ingen grunn til bekymring, antall 
lag vil øke igjen.  

• Har vi gode nok trenerkrefter i M&R for å rykke opp/holde seg i 3. div. Bør ha fokus på 
trenerutvikling. 

• Kampbelastning/reisebelastning. Blir det for høy belastning på unge spillere som ofte spiller 
både J20 og på seniorlag. Blir da «lettere» å spille 4. div + J20 enn 3.div + J20.  

• For stort sprang mellom topp lagene i fylket (Molde og Volda) og de andre lagene på 
Sunnmøre. Vanskelig for spillere å ta steget direkte videre fra lokallaget sitt til topplagene i 
fylket. 


