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Referat fra sonemøte 19.05.2020 
 
Til stede: Tore Østerlie – Soneleder Trondheim 

Ola Tømmerås – Klubbrådgiver Region Nord 
Nina Tranås – Regionstyret 
Kristin Garnvik  
 
 
Klubber: 
Freidig, Rapp, Byåsen, Strindheim, Hommelvik, Utleira, Heimdal, NTNUI, 
Ranheim, Byneset, Kattem, Kolstad, Klæbu, Tiller, Trygg Lade, National, 
Vikhammer og Malvik 

 
Dato: 19.05.2020 
Sted: Teams møte 
Referent: Kristin Garnvik 
  
  
  
Regionsting – Valg av tingdelegater 
 Regionstinget er 20 juni kl 13-16 på Scandic hell. Mulighet for å delta 

både fysisk og digitalt 
 
Trondheim skal ha med 15 delegater til Regionstinget. 
 
Årsmøte i Region Nord. Nå har det vært en toåring periode, men vil fra nå 
være tre år.  
 
Valg av Tingdelegater: 
 
Tore A. Østerlie  
Mari Ann Letnes Vikhammer 
Elin Renolen Strindheim 
Maria Hole Forsmo Nidelv 

Geir Jarle Sirås 
Charlottenlund 
SK 

Ann Kristin Selmer Ranheim 
Therese Stavø Tiller 
Trond Føynum Ranheim 
Stein Johnsrud Utleira 
Andrine Bjørnsrud NTNUI 
Beate Simavik Malvik 
Trond Viggo Pedersen Trygg/Lade 
Jørund Ulstad Klæbu 
Magnus M. Sydtangen NTNUI 
Kristin Sumstad Byåsen 
Trond Kvam VARA 

 

  
Tingsaker 
 Informasjon fra Regionen.  

Kan være med på å påvirke det som skjer  
Behandle årsberetninger 
Økonomi – behandle budsjett 
Behandle innkommende saker – lite saker denne gangen. 
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Behandle nytt mål og handlingsplan – gjennomgått hva som er nytt 
Fastsett godtgjørelse  
Nytt styre skal velges 
Tid og sted for nytt Regionsting 
 
Frist for å levere inn saker var i begynnelsen av dette året. 

  
Avdelingsoppsettet 
 Endelig oppsett mandag 25. mai 

Påmeldte lag- liten økning i sone Trondheim 
 
J11: 
5 Avdelinger – Ingen innspill 
 
G11: 
3 avdelinger – Utleira har trukket seg. Trygg Lade flyttes til gr 6 
 
J12: 
5 avdelinger – Ingen nivå inndeling. Geografi som setter sammen 
avdelingene. 
 
G12:  
Endring i avdeling 5 – flere trondheimslag vil flyttes over hit. Region 
flytter over lag. 
J13: 
Avdeling 06 og 07 er seedet avdeling. Freidig 3 ønsker ikke seedet 
avdeling.  
 
Ranheim ønsker: (Ranheim 1 må ha antilag med Ranheim 2. Ranheim 3 
antilag til Ranheim 4.) 
 
Sjetne inn i avdeling 07.  
 
CSK 2 kan gå i pulje 06 i stedet for Freidig 3 
 
Rapp har trukket seg – må sendes på mail til Ola Tømmerås. 
 
G13: 
3 avdelinger –  
Avdeling 04 er seedet 
Utleira og Tiller må være i separate avd grunnet mulig sammenslåtte lag. Utleira 
ønsker ikke seedet avdeling. Flyttes til avdeling 03. 
 
Sjetne og Heimdal vil mest sannsynlig være sammensatte lag 
 
Antilag skal være hensyntatt. 
 
J14: 
Avdeling 07 og 08 er seedet.  
J14 avd. 05 Flatås 3 må dessverre trekke seg – sender mail 
 
Byneset ønsker seg i gruppe 6 pga geografien 
 
Freidig ønsker ikke å være seedet 
 
Tiller ønsker ikke seedet 
 
HIL ønsker bytte til 8 
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Utleira 2 ut av seedet – ønsker gruppe 6 
 
Ranheim 2 ønsker seg ut av avdeling 08 - Men fortsatt anti lag med Ranheim 1 
 
Freidig ønsker seg til avd 06 
 
Rapp 2 ønsker å bytte fra avd 6 til avd 8 
 
Da kan Freidig og Rapp 2 bytte plass. 
 
Strindheim 3 ønsker bytte fra 6 til 8 
 

 Utleira kan også gå til 9 
 
Utleira og Hommelvik bytter plass.  
 
Oppdatert avdelingsoppsett I løpet av morgendagen 
 
G14: 
Avdeling 02 og 03 seedet.  
Tynset har trukket seg. 
Byåsen ønsker ikke seedet – avdeling 4 er aktuelt. 
 
Charlottenlund 5 og 3 ønsker seg til avd 3 eller jevnere fordeling på reise 
 
HIL 2 vil ikke være i seedet 
 
Freidig 2 ønsker avdeling 3, evt ikke seedet. Freidig 2 og 3 skal ikke være seedet 
men antilag. Fredig får ett lag i pulje 04. 
 
Hvis pulje 5 består kan HIL 2 stå der 
 
CSK 5 flyttes til gr 03 
 
 
J15 
Islandsmodell – 58 lag. 
 
G15 
Skulle være islandsk modell – ble for få lag til å kjøre dette. Blir vanlig serie her.  
 
Ranheim ønsker seg inn i gr 02 
Mulighet for at disse avdeling slås sammen da det kommer flere trekkinger.  
Mulig Strindheim 2 trekker seg. Ikke helt avklart.  
 
J16: 
23 lag i Toppserie kvalik. 12 lag skal være i Toppserien så ingen avdeling er satt 
enda.  
Kvalik: 28-30 aug og reserve dato i sept. 
 
G16: 
Toppserie 16 lag påmeldt. Trekker et lag seg så blir det ikke kvalik.  
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J20: 
15 lag i Toppserien. – Ingen kvallik.  
10 lag i pulje 03 
9 lag i pulje 04 
 
G20 
Toppserien med 12 lag 
En bredde pulje 
 
Charlottenlund 2 ønsker ikke toppserie men juniorserie 
 
Mulig å etter påmelde lag – ja, det er mulig. 
 
Menn senior: 
Rapp og CSK bytter plass. 10 lag i hver avdeling – 3.div 
 
Kvinner senior:  
3 div: Byåsen, Heimdal ønsker å spille i avd 2. Noe som vil bytte 
Rapp har trukket seg.  
 
4.div:  
Noen trondheimslag er flyttet til gr 04. 
 
NTNUI Håndball 2 i 4.div 04 ønsker gjerne å bytte til en av de andre puljene. Lag 
fordelt på de ulike puljene slik at man får spille mot flere forskjellige lag.  
 
5.div: 
Rapp 2 har kommet til.  
Kolstad skal være i avdeling 03 
Trekking av mange lag må må se på oppsettet.  
 
Gebyrfri trekking: er 31.aug.  
 
Hvis tilbakemeldinger kommer opp etter kveldens møte, må disse sendes 
klubbrådgiver innen 23. mai. 20  
 
Endelig oppsette er 25.mai.  
 
Terminliste- husk å melde inn hva din klubb ønsker 
  

3.divisjon 
 Siste serierunde 20. mars 

TE-Serien: Felles siste serierunde med påfølgende bankett 
30 min oppvarmingstid blir forsøkt ivaretatt, men er IKKE et krav på lik 
linje som det er for nasjonalt seniorspill. 
Kvalifisering til 2. divisjon mellom alle vinnere i 3.divisjon (3 eller 4 lag) 
24-25/4. 
Arrangør blir en av avdelingsvinnerne 
 
Bankett 3.div: 

 Invitasjon til alle spillere, ledere og andre tilknyttet våre 3. 
divisjonsklubber, samt dommere, samarbeidspartnere, regionstyret og 
ansatte i NHF Region Nord, til sesongavslutning. 
 
Diverse kåringer under banketten. Vil bli på scandic.  

  
Oppvarmingstid 
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30 minutter oppvarmingstid før 3.divisjon. 
15 minutter oppvarmingstid før toppseriekamper vil bli forsøkt ivaretatt. 
Minibane ved kortbanespill kan benyttes for oppvarming 
 

Viktige datoer 
 • 2020: 

• Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda  11–20.5 
• Endelig avdelingsoppsett     25. mai 
• Terminlisteforslag J/G 11-senior    3. juli 
• Ferie regionskontoret      3.–31.7 
• Sonemøter m/terminliste som agenda            24.08 -

04.09  
• 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 

 
• 2021: 
• Vegringsfrist for opprykk senior            15. februar 
• Vegringsfrist for sluttspill/NNM   15. februar 
• TrønderEnergi-Serien sluttspill   9.– 11. april 
• NNM       16.– 18. april 
• Kvalifisering til 2.div     24 – 25. April 

 
 

Miniturneringer 
 De som har sendt inn ønsker om miniturneringer: 

3-4.okt - Flatås 
15-17. jan – Ranheim 
13-14.feb - Strindheim 
20-21.feb – Sverresborg 
13-14 mars – Byåsen  
 
Klæbu kommer med arrangemet første uka på desember 
 
Send inn til Ola hvis det er flere som vil ha miniturneringer.  
 

Kurskatalog 
 
 Kurskatalog for Trondheim 

Dommerkurs – usikker på hvordan dette blir. Flere kurs er under 
planlegging. Legger dette til starten på sesongen.  
 
Barnekampleder kan taes elektronisk nå.  
 
Trener kurs: 
Trener 1 i begynnelsen av sept og okt 
 
Mere informasjon kommer etter hvert.  
Webinar nå i disse tider – ser på erfaringer av dette i løpet av juni.  
 
Så får man se hvordan sesongen blir, etter hvert som man vet hvilken 
restriksjon som gjelder.  
 
Trenerskolen. påmelding i begynnelsen av juni.  
 

Dommerarbeid 
  

• Organisering av dommerarbeidet er endret. 
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• Økte ressurser i budsjettet. 
• Hovedmålet er enklere hverdag for klubbene og et tettere 

samarbeid mellom region og klubbene. 
Ønsker å gjøre dette likt som spillerutvikling.  
 
Teamledere skal følge opp sine klubber i sin sone. 
 
Dommerarbeid i klubb– se presentasjon  
 
Oppgaver til teamleder: 

• Dommer- og dommerkontaktmøter ved sesongstart og 
sesongslutt (digitalt) 

• Dommerutviklermøter 
• Beramme dommerutviklere på kamper 
• Nominere dommere til nasjonale kamper (Bring/Lerøy) og 

Sluttspil J/G14 Trønder-Energi 
• Delta på Sluttspill J/G14 år  
• Delta i Soneteam og på aktuelle Sonemøter 

 
  
Eventuelt 
  
 Hallsituasjon: Kommunale haller fortsatt stengt.  

Jobbes med å få de åpner. 
 
Nidelv, Malvik og Sjetne hallen er åpen for trening. Ta kontakt med 
klubbene for evt treningstid.  

  
 Utleira åpens mulig i midten av juni.  

 
Trondheim 19.mai 2020 
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