
Side 1 av 5 
 

Referat fra sonemøte 25.08.2020 
 
Til stede: Tore Østerlie – Soneleder Trondheim 

Ola Tømmerås – Klubbrådgiver Region Nord 
Geir Nicolaisen – Spill og Trening Region Nord 
 
 
Klubber: 
Byneset, Byåsen, CSK, Flatås, Freidig, Heimdal, Hommelvik, Kattem, 
Klæbu, Kolstad, Malvik, National, Nidelv, NTNUI, Ranheim, Rapp, 
Selsbakk, Sjetne, Strindheim, Sverresborg, Tiller, Utleira, Vikhammer [23] 

 
Dato: 25.08.2020 
Sted: Microsoft Teams møte 
Referent: Tore A. Østerlie 
  
  
  
Runde blant klubbene – Utfordringer m.m. 
 Følgende klubber tok ordet: 

 
CSK – Merker noe frafall og har måttet trekke enkelte lag uten å kunne 
tallfeste konkret antall spillere. Har kjørt noen treningssamlinger (lagsvis) 
i egen hall (maks 20 pr trening) 
 
Byåsen – Smitteverntiltak har ikke gjort det mulig å gjennomføre 
håndballskole for de yngste (oppstart 2014-kullet). Pga. maksantall i hall 
har Byåsen måttet leie hall noe som medfører økte kostnader. Kan ikke 
tallfeste evt frafall i forkant i sesongen, men må se an om de evt. Må 
trekke lag. 
 
Sverresborg – Frafall merkes i alle årsklasser. Gymsaler er stengt pga. 
corona frem til 1. september. Har ikke kunnet gjennomføre oppstart for 
2014-kullet. Er spent på hvordan dette slår ut. Det er også mulig de må 
trekke seniorlag (kvinner) pga. frafall. Felles treningssamling for klubben 
(Orkanger) ble kansellert. 
 
Tiller – Samme situasjon som SIF og CSK. Har også besluttet å droppe 
kioskdrift for sesongen pga. smitteverntiltak. Medfører tapte inntekter for 
klubben. Felles treningssamling for klubben (Orkanger) ble kansellert. 
Melder om at Rostenhallen fortsatt ikke er operativ pga. vedlikehold. 
 
Ranheim – Kjører samlinger (lagsvis) i egen hall + keepertreninger 
(innleid egen ressurs). Vikåsenhallen åpner i slutten av september 
(vedlikehold). Kan foreløpig ikke tallfeste evt. Frafall som følge av corona-
situasjonen. 
 
Rapp – Rosenborghallen mangler dekke. Skal være klar i slutten av 
september. Har fått erstatningstid i Nidarøhallen kl 21-23 som er 
vanskelig å få benyttet. 
 
Malvik – Ønsker et samarbeid med andre klubber for å finne løsninger for 
å drive idrett og aktivitet til tross for situasjonen. Smittverntiltak gjør at 
det kreves flere ressurser rundt lagene. 
 
Utleira – Har hatt åpen hall og trener som normalt med de begrensninger 
som smitteverntilakene setter (maks 20 pr trening). Opplever stort frafall. 
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Lokale saker - Kursaktivitet 
 Trener 1 – Teori og forberedelse til hall-praksis kjøres via Teams 

Utvidet påmeldingsfristen fra klubbene til 27. august. 
 
Trener 2 – 100% teori-moduler tilbys utover høsten 
Alle klubber vil motta tilbud, delvis digital gjennomføring. Fysiske moduler 
avgjøres utifra påmelding. 
 
Kurskatalog bil bli publisert på handball.no + Min Idrett (epost sendes ut 
til klubbadresser når dette er publisert) 
 
Det vil bli ulike tilbud rundt om i regionen. Vil bli sendt ut info til 
klubbene. 

  
Organisering av dommerutvikling 
 Det er etablert Teamledere rundt om i regionen 

For Trøndelag er det Sondre N. Hopstad som er Teamleder og som vil 
være ansvarlig for dommerkontaktmøter (før/etter sesong) og følge opp 
dommerutviklere i området. 
 
Det er også etablert dommergrupper for Trøndelag og omegn 
Dommergruppe 1 – ledes av Torkel Knoff 
Dommergruppe 2  - ledes av Linda Landstad 
Dommergruppe 3 – ledes av Ove Runhaug 
 
Dommeroppsettsmedarbeider i Trondheim – NTNUI. Magnus Sydtangen 
venter på tilbakemelding fra hovedstyret og melder inn navn til Ola så 
snart som mulig. 
 
(Se for øvrig utstendte presentasjon for nærmere innhold) 
 
Dommerutdanning 
Dommer Barnehåndball – e-læringskurs med praksis i hall 
 
Dommer 1 – To moduler e-læring og to moduler i klasserom/hall. 
Dommere må ha gjennomført e-læringsmodulene før han/hun kan møte 
på modul i klasserom/hall. 
 
Det er foreløpig ikke fastsatt hvordan praksis i hall skal gjennomføres. 
 
OBS! Alle klubber må oppdatere sine dommerkontakter i 
Sportsadmin (SA) 

  
Spillerutvikling 
 Invitasjon til trengersamling/skole sendes klubb/trenere sendes ut i løpet 

av neste uke (uke 36). Gjelder årskull f. 2006/2007. 
 
Sesongns trenerskole blir en kombinasjon av digitale møter, bruk av 
videoopptak og etter hvert fysiske møter. 
 
Det arbeides med å forberede sesongens trenerskole utifra gitte 
muligheter/begrensninger denne høsten. 
 
Fylkessamlinger – Det bil bli gjort løpende vurdering om når aktiviteten 
kan startes opp. Risikioen for smittespredninge som følge av samlinger 
med deltakere fra mange klubber er foreløpig vurdert som for stor til å 
kunne planlegge samlinger og aktivitet. 
 
Det viktigste nå er å opprettholde klubbaktiviteten. 
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Idrettsoppgjør 
 Dommeroppgjør i Turneringsadmin (TA) 

Dommer skal velge hvilke kamper som skal være med på samme regning 
i TA. Deretter fylle ut resten av regningen i IdrettsOppgjør (IO) 
Klubb skal behandle innkomne dommerregninger kun i IO. 
 
Det vil komme tilbud omo webinar fra RN når dette er klart (egne for 
dommere og klubb) 
 
Mer informasjon om dommerregning finnes her: 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-
info/brukerveiledninger/brukerveiledning-digital-dommerregning 
 
 

Truneringsadmin (TA) 
 Ola hadde en gjennomgang av funksjoner i TA over hva som er synlig i TA 

for klubbene, bl.a. dommere, dommerregninger, LIVE-kamper, 
terminliste, lagsfunksjoner, omberammingssøknader etc. 
 
NB! Trekking av lag skal sendes pr mail til klubbrådgiver. Ikke sett 
laget som «Inaktivt». 
 

Sportsadmin (SA) 
 Ola hadde en gjennomgang av funksjoner i SA over hva som er synlig i SA 

for klubbene. 
 
Lisens – opprettet og se status 
Behandle overganger 
Tildele funksjoner i klubb 
 
OBS! Lisenser for sesongen 2020/2021 er ikke lagt ut ennå. 
 

Covid-19 – Sesonsoppstart/Bring/Lerøy/NM Junior/Regionale endringer 
 
 Det er viktig for NHF Region Nord å få til oppstart av aktivitet 

 
• Rema 1000 og 1. div starter som planlagt, men med spesielle krav 

til avvikling. 
• Trening (fysisk kontakt) og seriestart for seniorserier og 2. div er 

utsatt 
• Trening og kamper (lag i egen region) kan igangsettes for lag og 

utøvere til og med 19 år fra 1. august 2020. 
 
BRING/LERØY 

• Regional kvalifisering i november for Bring- serien 
• Fortløpende vurdering på kvalifirsring for Lerøy-serien 
• Puljeoppsett og spillmodell for kvalik publiseres senest første uke i 

oktober 
• Seriespill arrangeres i januar-april på oppsatte datoer dersom det 

åpnes for kamper på tvers av regiongrenser 
• Gjennomføring av fellesrunden vurderes ut fra gjeldende situasjon 

og kan erstattes av ordinære runder rundt i klubbene 
 
NM Junior 

• NM Junior er foreløpig utsatt til vi har mer informasjon om oppstart 
av trening og kamper for spillerer som har fylt 20 år 

• Oppdatert info ang. NM junior kommer i løpet av september 
 
Regionale endringer 

• 3. div utsatt oppstart 1. oktober 

https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-digital-dommerregning
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/praktisk-info/brukerveiledninger/brukerveiledning-digital-dommerregning
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• 4./5. div utsatt oppstart uke 42 
• J/G 20 som er avhengig av spiller f. 2000 eller tidligere kan 

omberamme gebyrfritt også etter utgått frist 
• Kamper i september skal gjennomføres med 30 minutters pause 

mellom kampene. Løpende vurderinger gjøres.  
• Veileder for gjennomføring av arrangement er under utarbeidelse 

og publiseres 26. august 
 

Se også oppdatert reglement under kamp- og konkurransereglementet §0 
Covid-19 
 
Evt. Spørsmål om håndball og Covid-19 kan også sendes direkte til Ola 
eller sentralt i NHF kummunikasjon@handball.no 
 
 

Kortbane (9/10-åringer) 
 Kortbane innføres i Region Nord sesongen 2020/2021 for 9/10-års 

kamper.  
Det vil bli egne arrangementsdager hvor kun 9- og 10-årskamper spilles. 
Ikke alle haller er ferdig oppmerket for kortbane. 
Påmeldingsfrist 29. august, 100 lag er påmeldt hittil, klubber oppfordres 
til å melde på lag 
Publisering av terminlister 30. september (gjelder også miniserie 
Trondheim) 

 Kortbane (9/10-åringer) 
 

Fargerik håndball 
 «Håndball for alle» 

Fargerik håndball handler om at alle som vil, skal kunne delta i 
håndballaktiviteter uavhengig av etnisk bakgrunn, religion, kjønn, 
økonoomi og erfaring. 
 
Klubber kan få støtte til ulike prosjekter. 
 
Klubber som ønsker å vite mer eller hjelp til å skrive søknad oppfordres til 
å ta kontakt med prosjektansvarlig i NHF Eva Skei.  
Epost: eva.skei@handball.no 
Tlf.: 915 22 975 

  
  
Viktige datoer 
 2020: 

Sonemøter      24. aug – 4. sept  
Kvalifisering toppserien J16   29. – 30. aug 
Påmeldingsfrist mini – og 10-årsserie i Trondheim  31. aug 
Endelig terminliste    11. september  
Publisering mini – og 10-årsserie i hele regionen 30. september 
Håndballforum    5. – 6. desember 

 
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 
 

  
Eventuelt 
 Samarbeidsavtale med Scandic 

Ola informerte om samarbeidsavtalen med Scandic ved behov for 
overnatting for lag/klubb 

mailto:kummunikasjon@handball.no
mailto:eva.skei@handball.no
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Alle klubber kan benytte regional kode: D000037517 ved bestilling 
Hvis gruppen er større enn 9 personer må Scandic kontaktes pr telefon. 
 
Dommersituasjon i mindre klubber 
Det er store utfordringer med dommerrekruttering i klubber kun med 
yngre årskull. Hvordan skal man håndtere dette? Forslag til samarbeid på 
tvers av klubber. Ola tar tak i om man skal i gang med et webinar for å 
diskutere samarbeid og løsninger. 

 
Trondheim 25. august 2020 
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