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Referat fra sonemøte 27.01.2021 – Sone Trondheim 
 
Til stede: Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 

Ola Tømmerås – Klubbrådgiver NHF Region Nord 
Rune Nervik, Administrasjon NHF Region Nord 
 
 
Klubber: 
Byåsen Bredde, Byåsen Elite, CSK, Flatås, Freidig, Heimdal, Hommelvik, 
Kattem, Klæbu, Malvik, National, Nidelv, NTNUI, Ranheim, Rapp, Sjetne, 
Strindheim, Sverresborg, Tiller, Trygg/Lade, Utleira og Vikhammer [22] 

 
Dato: 27.01.2021 
Sted: Microsoft Teams møte 
Referent: 
 
Agenda: 

Tore A. Østerlie 
 

1. Status Covid-19 
2. Beramming av utsatte kamper 
3. Kursaktivitet 
4. Endringer i klubbservice 
5. Seriereglement 2021/22 
6. Status Senior 
7. Streaming av kamper 
8. Runde blant klubber (gladsak fra klubb) 
9. Kast Ballen 
10. Evt. 

  
  
Covid-19 (sist oppdatert etter pressekonferanse mandag 18/1) 
  

• Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter 
som normal (både ute og inne) 

• J/G f. 2000/2001 kan delta i juniorserie 
• Barn/ungdom kan unntas fra 1-metersregel (avstand) når det er 

nødvendig for å drive med aktiviteten 
• Ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger kan 

gjennomføres 
• Kamper, cuper og stevner må fortsatt utsettes (også for 

barn/unge) 
• Anbefalt grense på 20 deltaker gjelder fortsatt 

 
Vær oppmerksom på at kommuner kan ha lokale regler som fraviker 
nasjonale regler. RN sender fortløpende informasjon om dette. 

  
Beramming av utsatte kamper 
 • I Region Nord er det ca. 1300 kamper som er utsatt i klassene J/G 

13 år og eldre som nå er omberammet av administrasjonen. 
• Ca. 1700 kamper (RN) i perioden 3. januar til 3. februar vil bli 

strøket på grunn av nasjonale smitteverntiltak og at det ikke er 
praktisk mulig å avvikle kampene. Ytterligere kamper vil bli 
utsatt/strøket. 

• RN har også mottatt bekjed fra enkelte soner utenfor Trondheim 
som ikke ønsker besøk fra Trondheims-lag og ønsker heller ikke å 
reise til Trondheim nå. 

• Terminliste for mini/kortbane er publisert. Går som vanlig når 
kampaktivitet starter. 

 
Soneleder Tore kjørte en «temperaturmåling» blandt klubbene i 
Trondheim i forkant av sonemøte for å kartlegge ønsker om hva vi gjør 
med utsatte kamper og evt. ønske om forlengelse av sesongen. 16 av 27 
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klubber har svart på denne. Resultatet av dette ble at vi utvider sesongen 
for kampavvikling med 1 helg, til 18. april. 
 

• Helgen 10./11. april vil bli benyttet av administrasjonen til 
gjennomføring av seriekamper i enkelte soner. 

• Lag i TrønderEnergi-serien kan gjennomføre kamper til og med 
søndag 18. april 2021. 

 
Protokoll for kamp og arrangement gjelder fortsatt i forhold til 
maksgrense for antall tilstede under gjennomføring. 

  
Endringer i NHF Region Nords klubbservice 
 RN har mottatt oppsigelse fra en klubbrådgiver. Dette medfører en liten 

rokkering av klubbrådgiverne. 
 
For Sone Trondheim betyr det at Ola nå kun vil håndtere Sone Trondheim 
og ikke ha ansvaret for Sone Stjørdal lenger. 
 

Status senior-håndballen 
 Det har vært gjennomført info-møte med 2. div. klubbene på mandag 25. januar. 

Skal være info-møte med 3. div (og lavere divisjoner) torsdag 28. januar. 
 
Det jobbes med å få etablert et regionalt tilbud for 2. div. (herrer/damer) 
 

NHF RNs kursaktivitet 
 Kurs planlegges gjennomført: 

• Trener 1 – Pågår (oppsamlingsmoduler for de som mangler 
moduler fra høsten 2020) 

• Trener 1 – Publiseres på handball.no og facebook i løpet av våren 
2021 

• Trener 2 – Er startet opp, vil tilbys flere moduler i løpet av våren 
2021 

• Dommertrinn 2 – Pågår, avsluttes uke 5 
 
Alle kurs gjennomføres digitalt på Teams 

  
  
Seriereglement sesongen 2021/2022 
 Ola informerte om arbeidet med seriereglementet for sesongen 2021/22. 

Ingen spesielle innspill fra klubene foreløpig. 
 
Frist for klubber til å melde inn forslag er 8. februar. Alle forslag skal 
sendes kristian.valstad@handball.no  
 
Seriereglement vil vedtas på regionsstyrets styremøte 12. februar. 
 
Åpning for påmelding til seriespill 2021/2022-sesongen torsdag 1. april 
2021. 
 
 

Streaming av kamper 
 Det har vært en økning av streaming fra kamper som følge av 

restriksjoner på antall som kan være tilstede i hallene. 
 

• Husk å informere om at det alltid skal innhentes samtykke fra alle 
som lett kan identifiserer på bilder før de publiseres. 

• Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn 
både av barnet selv og foresatte. 

• Husk også å innhente samtykke fra dommerne 
 

mailto:kristian.valstad@handball.no
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Henviser forøvrig til regelement for publisering av bilder/video: 
https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/12/publisering-av-bilder-og-film/ 
 
 

«Gladsak» fra klubb 
 Vi etterlyste noen gladsaker fra klubb i denne unormale sesongen/tiden vi 

er inne i. F.eks. økning i antall lag/spillere, spesielt arbeid som er gjort av 
trenere/styre, samarbeidsforhold mot andre idretter etc. 
 
Freidig – Har inngått samarbeid med Strindheim for å opprettholde 
aktivitet og beholde spillere. Samarbeidet oppleves som veldig positivt. 
 
Nidelv – Har fått til et veldig positivt samarbeid med fotballavdelingen i 
klubben for evt. utvidelse av sesongen. 
 
 

Kast Ballen 
 Prosjekt «Kast Ballen» i regi av NHF sentralt. 

 
Formålet er å introdusere lek med ball for barn i 1. til 3. trinn for å sørge 
for at enda flere barn får gleden av å leke med ball når de er på skolen 
samt øke rekrutteringen av barn til håndballen. 
 
Rune Nervik fortalte om prosjektet og gjennomføringen av dette i Region 
Nord. 50 håndballnett skal fordeles mellom skoler i regionen. Hovedfokus 
er morsomme aktiviteter med ballbehandling, kast, mottak og lekpregede 
småspillvarianter. 
 
Kontakt rune.nervik@handball.no eller les mer om prosjektet på 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/utvikling/ht/kast-ballen/ 
dersom det ønskes mer informasjon. 
 

Inkludering i idrettslag 
 Ola informerte om Idrettsrådet i Trondheims tiltak for å inkludere barn og 

unge med minoritetsbakgrunn i idrettslag. Alle idrettslag oppfordres til å 
jobbe med inkludering. 
 
Det finnes ulike tiltak man kan søke om inkluderingsstøtte til. Dersom det 
ønskes informasjon om hvordan man kan jobbe med inkludering i 
idrettslag og hvilke støteordninger som finnes, ta kontakt med 
gina.thrane@idrettsforbundet.no eller les mer her: 
https://www.ir.trondheim.no/portal/public/showContentCategory.do?id=9
48537678 
 
NB! Søknadsfrist for 2021 er 15. februar. 

  
 
Trondheim 27. januar 2021 
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