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Referat fra sonemøte 27.04.2020 
 

Til stede: Kristin Garnvik – Soneleder Region Nord 

Ola Tømmerås – Klubbrådgiver Region Nord 

 

 

Klubber: 

Nidelv, Byåsen, Flatås, Ranheim, Trygg-Lade, Hommelvik, Utleira, 

Kolstad, Strindheim, Freidig, Selsbakk, National, Tiller, Klæbu, Kattem, 

NTNUI, CSK, Heimdal, Malvik, Rapp, Sverresborg, Sjetne 

 

Dato: 27.04.2020 

Sted: Teams møte 

Referent: Kristin Garnvik 

  

  

  

Status Regionsting 

 Regionstinget var planlagt på Hell Stjørdal lørdag 9.mai.  

Dette er utsatt inntil videre. Regionstyret har enstemmig vedtatt å utsette 

møtet. 

 

Mulig ny dato kommer i begynnelsen av mai. Ting delegater må velges på 

neste sonemøte. 

  

Påmeldingsfrist 

 Frist for påmelding lag og dommere er 30. april kl 23.59 

 

Frist for påmelding min og J/G 10 år er 31.august kl 23.59 

 

  

Seriereglementet 20/21 

 Endringer kommende sesong når det gjelder antall kamper pr spiller:  

 

1) En spiller tilhørende klassene J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G20 kan delta 

i 4 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet 

av en uke. Perioden defineres som mandag til og med søndag.  

 

(2) En spiller tilhørende J/G14 (inklusiv J/G13) – J/G20 kan delta i 10 

nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av 

en måned. Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden.   

 

(3) Det anbefales at samme spiller ikke deltar i mer enn 45 

nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid pr. sesong 

 

Nye spillsystemner kommende sesong: 

 

4-er håndball slik som tidligere 

5 er kortbanehåndball J/G 9 og 10 år 

6 er håndball J/G 11 og 12 stor bane 

 

J/G 15 Trøndelag 

Islands modell opprettholdes kommende sesong 

Linken til det evalueringsskjemaet vi sendte til trenere og lagledere: 

 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-

nord/2020/04/islandsk-spillemodell-fortsetter/ 
 

 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/04/islandsk-spillemodell-fortsetter/
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-nord/2020/04/islandsk-spillemodell-fortsetter/
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Toppserie J/G16 år 

 

Junior serie J/G 20 

Toppserie og bredde serien 

 

3. og 4.div – oppdater kontaktinformasjon 

Skulle ha en felles avslutning i 3.div skal også gjennomføres neste sesong 

 

Sluttspill 

9-11 april 

Mulig å søke på å få tildelt dette arrangementet. Søknadsfrist 1.desember 

2020. Må ha tilgang til 3 spilleflater og mulighet får å tilby kost og losji og 

intern transport.  

 

Vegringsfrist: 15. januar 2021. 

 

Premiering 

J/G12 år – ikke t-skjorte med diplom /medalje 

Ungdomsklasser – flere t-skjorter til de yngste, færre til de eldste 

 

Dispensjoner – ingen endring kommende sesong 

 

Antall spillere i kamprapport: 

Inntil 12 spillere på kampkortet i klassene J/G 11 – 14 år. 

Anbefaling fra NHF RN er å ha med maks 10 spillere for å oppnå lik 

spilletid 

 

Inntil 10 spillere på kampkortet i klassene J/G 9 og 10 år 

Anbefaling fra NHF RN er å ha med maks 8 spillere for å oppnå lik spilletid 

 

 

Lerøy serien jenter 20/21 

Flere avdelinger med færre lag, 9 i hver avdeling 

Kval 1:19-20 september  

Kval 2: 10-11/10 

4 puljer og de to beste går videre.  

 

Lerøy gutter 20/21 

27 lag og 9 lag hver avdeling 

Ikke kvalik samme helg samme som jentene pga dommersituasjon 

Kval1: 12-13/9 

Kval 2: 2-3/10 

 

Nr 1 og 2 i hver avdeling til sluttspill 

 

Bring jenter 20/21 

54 lag, 9 i hver pulje. 

Kval 1:19-20 september  

Kval 2: 10-11/10 

 

Bring gutter 20/21 

36 lag og 9 i hver pulje 

Kval1: 12-13/9 

Kval 2: 10-11/10 

 

Juniorserien:  

J/G vil nå hete juniorserien 

Juniorserien tilhører 20 års serien.  

Toppserie. 

Spilletid er 2x25 min 
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Obligatorisk å delta i juniorserie hvis deltakelse i Lerøy 

En runde før jul og deler inn i nye puljer etter jul. Jevner serie på 

bakgrunn av dette.  

Hvordan gjør en dommer det når en fullvokst 20-åring møter en liten 16 

åring? Er dette hensyntatt? 

 

NM junior J/G 20 år 

Cupspill etter utslagsmetoden fra første kamp 

Runde settes opp av NHF etter gitter kriterier. 

Påmeldingsfrist: 1.mai 

 

Barnehåndball: 

Miniserie 6-7-8 år 

Kortbane. 5-er håndball 

6 er håndball- 11 12 år 

7 er håndball – 13 år og oppover 

 

Kortbane -5 er håndball 

Hensikten med dette er at utviklingen av håndballspillet vil skje gradvis og 

således klargjøre spillere, trenere og foreldre til ordinært spill på stor bane 

 

  

  

Dommerkontakter sine oppgaver sesongen 20/21 

 Hver klubb må stille med minst 1 aktiv dommer og en 1 aktiv dommer for 

hvert 3.deltagende lag fra klassen J/G12 og høyere. 

 

Kamper i klassen fra J/G 6 til og med 11 år vil bli dømt av kampledere 

som klubben selv sørger for sine arrangement (hjemmekamper). 

Samarbeid med naboklubb eller evt bruke foreldre hvis man ikke har noen 

selv. 

 

Nøytrale dommere benyttes i Toppserien J/G16 år, Juniorserien (J/G20 år) 

samt senior 3.div. Grunnet få dommere på disse nivåene kan det 

forekomme ikke-nøytrale dommere etter avtale med spillende lag. 

  

Oppgjør skal gjøres over bankkonto.  

Det er dommeren sitt ansvar at vedkommende har registrert sitt 

bankkonto nr på sin dommerprofil i TA. Dommer oppfordres til å 

registrere og sende inn dommerregning så snarlig som mulig etter 

gjennomført dommeroppdrag. 

  

Viktige datoer 

 • 2020: 

• Påmeldingsfrist for alle klasser    30. april 

• Påmeldingsfrist for dommere    30. April 

• Samordnet registrering               30. April 

• Forslag avdelingsoppsett              8. mai 

• Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda  19. mai 

• Terminlisteforslag J/G 11-senior             3. juli 

• Ferie regionskontoret                        3– 31.juli 

• Sonemøter m/terminliste som agenda           24/8–4/9  

• Ev. Kvalifisering til Toppserie J/G 16+20 år      29-30. aug 

• Påmeldingsfrist mini – og 10-årsserie i Trondheim  31. aug 

• Endelig terminliste               11.sept  

• Publisering mini – og 10-årsserie i hele regionen  30.sept 

• Håndballforum              5-6. des 

 

 

 

 



Side 4 av 4 

• 2021: 

• Vegringsfrist for opprykk senior            15. februar 

• Vegringsfrist for sluttspill/NNM   15. februar 

• TrønderEnergi-Serien sluttspill   9. – 11. april 

• NNM       17. – 19. april 

• Kvalifisering til 2.div     24 – 25. April 

 

  

Valg av soneleder 

 Enste kandidat til å ta over som soneleder etter Kristin Garnvik var Tore 

Østerlie fra Sverresborg. Tore ble enstemmig valgt.  

 

 

 

Eventuelt 

 Hva skjer i forhold til aktivitet i hall i disse corona tider (private haller) 

Regionen sjekker opp dette med retningslinjer og dialog med 

kommunelegen.  

  

 Regionen kommer tilbake med informasjon om dette. 

  

  

  

  

 
Trondheim 27.april 2020 


