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Referat fra sonemøte 21.11.2019 
 
Til stede: Kristian Valstad – Klubbrådgiver Region Nord 

Monica Stolpnes- Dommerkoordinator 
Thomas Storli- dommeroppsettsmedarbeider 
Kristin Garnvik – Soneleder Region Nord 
 
Klubber: 
National, Byåsen, CSK, Utleira, Strindheim, Tiller, Sverresborg, Nidelv, 
Selsbakk, Heimdal, Kolstad, Byneset, NTNUI, Flatås, Rapp, Sjetne, 
Kattem, Klæbu, Freidig, Malvik, Ranheim 

 
Dato: 21.11.2019 
Sted: Scandic Lerkendal 
Referent: Kristin Garnvik 
  
Lokale saker: Miniturneringer, spilletid, ballstørrelse – Kristian Valstad 
 Miniturneringer: Oversikt over miniturneringer i Trondheim. Mere enn 

noen gang. Invitasjon kommer fra arrangører. Mange turneringer 
kolliderer med seriekamper. Grunnen er at flere og flere ønsker 
minikamper i sine haller som gjør at minikamper spilles i helgene. 
 
Spilletid: 
G/J 11 år. 2x20 min spilletid 
G/J 10 år 1x15 min spilletid 
Det vises til regionen sitt seriereglement  
 
Ballstørrelse: 
6 og 7 år mykball str. 00 
8 og 9 år 00 ball 
10, 11 og 12 år 0 ball 
 
Årets forbilde: 
Hvem blir årets forbilde. 11 forbilder er kåret.  
1-31 desember kan man stemme på årets forbilde.  
Kan stemme 1.pr dag pr enhet.  
 

  
Status spill og trening 
 Denne sesongen: 

2006 Trenerskole 
2005 Går nå inn i Fylkessamling. Samling på Orkanger 
2004/2003 ingen talentsamling – ingen talentsamling nå, men jobber 
med en utvider RLM samlinger våren 2020. 
2002 – Fylkessamling + RLM 
 
Har man ikke meldt seg på trenerskolen kan man fortsatt være med på 
fylkessamlinger.  
 
Fylkessamling utviklingsmiljø. Trenere må ta ansvar for å ha samtale 
før spillere blir med på fylkessamling og RLM samlinger. Spillerne må 
involveres i denne prosessen.  
 
Fylkessmaling tilbys enkelt spillere. 
Hva kan spillerne forvente på Fylkessamling: Inspirasjon, bli sett og få 
tilbakemeldinger.  
 
Ikke alle trenere for informasjon om at sine spillere blir tatt ut til 
samlinger. Må sjekkes opp hvordan dette fungerer i praksis. Kristian 
Valstad sjekker opp dette. 
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Styrearbeid i klubb, hvordan lære av hverandre 
 Hvordan jobbes det ulike klubbene. Gruppearbeid tvers av klubber. 

Kan ta opp de temaer man ønsker i denne arbeidet. Viktigste er at man 
har en god samtale klubbene seg imellom. 
 
Tema som ble diskutert: 
Dommere og kurs – er det godt nok tilrettelagt  
Rettferdig botsystement – store/små klubber 
Rekrutering generelt 
Organisering internt i klubb 
Sosiale tiltak viktig 
Geografiske møter med klubber- Regionen legge litt til rette her 
Viktig å snakke sammen internt i sitt eget idrettslag. 
 
Klubbene må få beskjed på et tidligere tidspunkt om dommerkurs og 
hvem som melder seg på.  

  
Dommersituasjon  
 Mangler mange dommere fra 13 år og opp til senior.  

Barnekampledere finnes det mange av, men utfordring når J/G15 
spiller serie.  
Stort forfall de siste årene.  
De som dømmer nå, har dømt alt for mange kamper fram til nå.  
Få dommere går videre til dommertrinn 2 og 3.  
Manglende oppfølging fra klubb 
Kamper skal spilles uansett om dommer møter eller ikke.  
Kan dømme sin egen klubb fram til G/J16.  
 
Må se på hvor dommerne blir sendt da enkelte plasser har for mange 
dommer. Ref. Frøya i helgen som var.  
 
Alt for mange kamper uten dommere denne sesongen enn forrige 
sesong. Barnekampledere må bli flinkere til å gi tilbakemelding om de 
ikke kan komme på oppsatte kamper. Utfordringer er de som er 15 år 
og som ikke vet når/hvor de skal spille.  
 
Hvordan følge opp dommere: 
Få støtte fra Regionen 
Samarbeid på tvers av klubber 
Hva kan klubbene gjøre for å få mulighet for å følge opp sine 
dommere? Klubbene må bli bedre på dette.  
Høre hva klubbene kan bidra med for at dommerne skal trives og 
ønsker å utvikle seg.  
Bli sett og skape dommermiljø. 
Fagseminar under EURO2020 om dommerarbeid i klubb. 
 
Dommervert/Kampvert: bruker klubbene dette? 
Saker som meldes inn (ubehagelige opplevelser) får ikke klubbene 
tilbakemelding på disse sakene. Dommerne må få tilbakemelding på 
sine opplevelser.  
 
Egen side på nettsiden til Region Nord som heter «Dommer i nord» all 
informasjon vil komme der. 
 
Oppdatert liste fra klubbene hvem som er dommere. Viktig at klubbene 
melder tilbake hvis de vet at de har dommere som ikke får kamper. 
Dette meldes til dommeroppsettsmedarbeider; 
thomassto@hotmail.com   
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Hva er nytt i TA, MI, SA og min håndball 
 Min håndball- ny versjon snart 

Bruk Region Nord sin side, oppdateres jevnlig 
Søknader sendes digitalt via TA. 
 
Bruk klubb brukere på live kamper, viktig på J/G15.  
Ingen liveregistrering på J/G10- kun for dommerregning. 
Lagleder skal signere før kamp, må signere at kamptropp er riktig.  
Dommere signerer etter kamp.  
 
Min Idrett – ny layout på innlogging. 
 

  
Avslutningsrunde 3.div og J/G15 
  
 Siste runde 3.div spilles i Trondheim Spektrum 

Bankett på Scandic Lerkendal 
Spørreundersøkelse er sendt ut og fordel denne internt i klubb slik at vi 
får tilbakemelding på denne. Viktig.  
 

 J/G15 Islands modell: 
Hvilke opplevelser sitter klubbene med? 
Lenge mellom kamper 
Lange reier på bortekamper 
Fungere i henhold til jevne kamper 
Er lov å legge inn ønsker i forhold til hvordan kampene kan spilles.  
For tette kamper- ikke god nok hvile mellom hver kamp 
Vet ikke hvilke dager på helg når man skal spilles, men vet helgen man 
skal spille.  
Tatt litt tid å finne sin plass i systemet 
 
Flere 15 års lag er med enn tidligere denne sesongen 
Jevnest mulig kamper 
 
Runder igjen: 
Uke 50 
Uke 1 
Uke 4 
Uke 7 
Uke 10 
Uke 13 
 
Oppfordring fra Region – la samme lag spille begge kamper ikke bytte 
mellom lagene underveis i samme runde.  

  
Seriereglement 19/20 -20/21 
 Leangen bydelshall klar mandag 6 januar.  

Hall A- klisterfri 
Hall B – mange timer 
 
20/21: 
Hva mangler 
Noen som må gjøres? 
Hva må presiseres? 
 
Frist innen 1.februar 2020 
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Eventuelt og EURO 2020 
 
 To mnd igjen til mesterskapet.  

Billetter tilgjengelig nå: 
6 dagers  
2 dagers  
Faglig seminar 
VIP Norway 
 
Faglige seminar:   
Trenerseminar 
Barnehåndball seminar 
Dommerarbeid i klubb 
Marit Brevik foredrag 
 
Kampene spillers fra 9-14 januar. Første gang det skal spilles kamper 6 
dager på i rad på en og samme plass.  
 
Dobbelkampen 2 nov var en suksess. Rekord, noen å jobbe videre med 
men vi er klare for mesterskapet.  
 
Alle har ikke mulighet for å komme til hallen, utfordrer klubbene til å 
lage håndballfest i sin klubb/nærmiljø. Kveldsmat, treninger, 
treningskamper osv. Kun fantasien setter begrensninger.  

  
 Hva kan Region gjøre: 

Plakater til å ha i hallen 
WINNI – så å si fullbooket.  
 

 Regionen kan bidra med premier til de som lager en EM fest i sitt 
nærmiljø.  

 


