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Referat fra sonemøte 16.11.2020 
 
Til stede: Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 

Ola Tømmerås – Klubbrådgiver Region Nord 
 
 
Klubber: 
Byåsen, CSK, Flatås, Freidig, Kattem, National, Nidelv, NTNUI, Ranheim, 
Rapp, Selsbakk, Strindheim, Sverresborg, Tiller [14] 

 
Dato: 16.11.2020 
Sted: Microsoft Teams møte 
Referent: 
 
Agenda: 

Tore A. Østerlie 
 
Idrettens rolle under pandemien 
Protokoll for kamp og arrangement 
Utsatte kamper 
Omberamminger 
Anleggsoversikt 

  
  
  
Runde blant klubbene – Utfordringer m.m. 
  

Håndheving av retningslinjene for smittevern under kamp og trening.  
 

• Hvor mange kan være i hallen samtidig?  
 

• Hvordan hindre at flere enn maksantallet slipper inn?  
 

• Hvem skal telles med under kamparrangement etc. 
 

• Skal hallen tømmes før nye lag kan komme inn? 
 

• Kan det være publikum tilstede under kamp? 
 

• Lik kommunikasjon fra Trondheim Kommune og RN for hallene i 
Trondheim. 

 
Strindheim – Vi har ikke lov til å slippe inn nye lag i hallen før den er 
tømt. Gjelder Leangen bydelshall 
 
Kattem – Det samme gjelder for Åsheimhallen. 
 
Freidig – Ønsker å stenge hallene for publikum for å ha fokus på barne- 
og ungdomsidrett. 
 
Motstanderlag ønsket ikke å spille kamp sist helg pga. smittefare. Kampen 
ble derfor ikke gjennomført. Spør om hvem som har ansvaret for 
omberamming av kampen. 
 
Ola svarer: Det er laget som kansellerer/trekker seg som er ansvarlig for 
omberammingssøknad. 
 
CSK/Flatås/Byåsen m.fl. – Støtter ønsket om å stenge hallene for 
publikum. 
 
Selsbakk – Stilte spørsmål om lag som består av spillere fra flere skoler 
skal regnes som en kohort. 
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Her ble det referert fra FHI om at treningsgrupper/lag kan regnes som en 
kohort.  
 
Registrering i TA 
Alle lag bør legge inn troppen i TA før kamp. Dette pga. smittesporing. 
Selv om myndighetene ikke har tilgang til idrettens systemer så vil det 
uansett være bedre å ha oversikt her. Ola anbefalte også at yngre lag (10 
år) bruker TA. 
 
 

  
Idrettens rolle under pandemien 
 Håndball er Norges nest største innendørsidrett. Det er derfor et stort 

ønske om å opprettholde aktiviteten i størst mulig grad innenfor gjeldende 
retningslinjer fra nasjonale og lokale myndigheter. 
 
Idretten har fått unntak fra 1-meters regelen. Skal ivareta barn og unges 
psykiske og fysiske helse. NHF har uttrykt et sterkt ønske om å følge opp 
dette i tråd med retningslinjene fra myndighetene. 

  
Protokoll for kamp og arrangement 
 Det har tidligere vært en maksgrense på 200 tilstede under arrangement. 

Denne regelen er nå endret til maks 50. Totalantallet gjelder spillere og 
publikum. 
 
NB! Ola skal ta en gjennomgang internt og avklare kommunale 
begrensninger (Trondheim Kommune) hvorvidt trenere, dommere og 
funksjonærer (arrangører inkl. smittevernvakter) skal telles med i 
totalantallet. Ola sender ut denne informasjonen til alle klubbadresser i 
Sone Trondheim. 
 
Unntak gjelder hvis hallen har fastmonterte seter. Da gjelder fortsatt 200-
regelen. Det gjøres oppmerksom på at ingen haller i Trondheim har 
fastmonterte seter. Benker gjelder IKKE som fastmonterte seter. (Se for 
øvrig presentasjonen om definisjon på fastmonterte seter) 
 
 
NHF Region Nord anbefaler å ikke ha publikum i hallen under 
kamp/arrangement. Det var stor enighet blant klubbene tilstede på 
sonemøtet om å støtte dette. Dette er også enklere å håndtere enn å telle 
alle i hallen. 
 
For smittesporing skal alle personer som inngår i arrangementet 
registreres. 
 

  
Kampaktivitet i hall 
 Maks spillere i J/G 11-14 år: 12 spillere (anbefaler 10 spillere) 

Maks spillere i J/G 16+20 år: 14 spillere (anbefaler 12 spillere) 
 
Uten tilskuere vil det da ikke være flere enn 25 personer i hallen pr. 
kamp. 
 
Det ble diskusjon hvorvidt det er lagt inn nok tid mellom kampene for å 
kunne tømme hallen (20 min). Ola skal se om det er mulig å øke dette. 

  
  
Utsatte kamper 
 Utsatte kamper i perioden 6.-11. november: 
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Kamper i barnehåndballen J/G 7-12 år blir kansellert. Det er ikke mulig å 
omberamme disse. 
 
Kamper i ungdomshåndballen J/G 13 år og eldre vil bli omberammet av 
administrasjonen i RN. Vil kun ta hensyn til lagenes terminliste, ikke 
antilag, datosperrer eller øvrige hensyn med bakgrunn i dagens situasjon 
og kampgjennomføring. 
 
Det kan tilkomme ytterligere kommunale begrensninger for 
kampgjennomføring og ny vurdering for avvikling av kamper i 
ungdomshåndballen vil bli gjort i løpet av 2020. 
 
 
 

Omberamminger 
 RN skal se på status for hvor mange kamper som er spilt/utsatt i løpet av 

desember for å kartlegge resterende del av seriespillet i jan/feb/mar 
2021. 
 
Dette kan få konsekvenser for avslutning av serieavslutningen 
Sluttspill J/G 14 år (TE-Serien) 
NNM J/G 14+16 år 
Ingen avdelingsvinnere 
 
Går bort fra islandsk modell etter jul for J15. Kun enkel serie etter jul. 
 
 

Kortbanegjennomføring (J/G 9-10 år) 
 Ola informerte om at det kommer justeringer og oppdateringer 

fortløpende. Det vil ikke bli sendt ut informasjon til klubber om endringer. 
Alle MÅ holde seg oppdatert på Min Håndball (appen) som alltid vil være 
oppdatert. 
 
Det vil også bli lagt opp til at arrangementene vil bli mere oppdelt. Det 
betyr at der vi tidligere la opp til at alle lag skulle spille 2 kamper vil det 
nå kunne bli kun 1 kamp pr lag. Dette for at det skal bli lettere å kunne 
arrangere/gjennomføre kortbanekampene med hensyn til 
smittevernsregler. 
 
 

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

nord/2020/10/oversikt-over-hallenes-retningslinjer/ 
 
 
Klubber må registrere link til komunenes protokoller via handball.no 
 
 

 
Trondheim 16. november 2020 
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