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Referat fra sonemøte 20.05.2021 – Sone Trondheim 
 
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværend
e: 

Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 
Ola Tømmerås – Klubbrådgiver NHF Region Nord 
 
Klubber: 
Byneset, Byåsen Bredde, CSK, Flatås, Freidig, Heimdal, Hommelvik,  
Klæbu, Kolstad, Nidelv, NTNUI, Ranheim, Sjetne, SPKL Trygg/Lade, 
Strindheim, Sverresborg, Tiller, Utleira og Vikhammer [19] 
 
Bratsberg, Gøy HK, National, Jonsvatnet, Kattem, Malvik, Rapp og 
Selsbakk [8] 

 
Dato: 20.05.2021 
Sted: Scandic Hotel Lerkendal 
Referent: 
 
Agenda: 

Tore A. Østerlie 
 

1. Velkommen/praktisk info 
2. Sone Trondheim møter Regionstyret 
3. Runde blant klubber 
4. Avdelingsoppsett 
5. Seriereglement m/endringer 
6. Lokale saker 

• Miniturneringer 
• Håndballforum 
• Kurskatalog 
• Klubbesøk 

7. Eventuelt 
  
  
Velkommen / praktisk info 
 Soneleder ønsket velkommen til alle sammen, spesielt til nye ansikter, og 

ga praktisk info om gjennomføringen av møte inkl. smitteverntiltak. 
Påbudt med munnbind for alle utenfor selve møterommet. 
 
Det var tildelt faste sitteplasser med navnelapper og minimum 2 meters 
avstand mellom møtedeltakere for å sikre trygg gjennomføring av møtet. 
Vi var i underkant av 40 deltakere på vårt første fysiske sonemøte. 

  
Sone Trondheim møter regionstyre 28. mai 
 Soneleder og klubbrådgiver er innkalt til Regionstyremøte på Scandic Hell 

for å presentere sone Trondheim. 
 
RS ønsker en presentasjon av hva vi mener er det viktigste for RN å jobbe 
med fremover sett i større perspektiv. 
 
Både NHF sentralt og NHF Region Nord har stort fokus på hva som skjer 
når Covid-19 er over ift. nedgang i antall lisensiertes spillere og frafall i 
idretten generelt. Stikkord for øvrig: Få gutter/jenter? Konkurrerende 
aktiviteter? Manglende seniorlag i sonen? Lite engasjement i sonen fra 
klubber? Oppmøte på sonemøter? Få klubbesøk? Manglende klubbstyring? 
Mangel på hall/halltid? Suksesshistorier fra sonen. Klubber som har fått 
fram gode dommermiljø. Frivillighet i idretten. Økning av spillere/lag. 
 
Soneleder utfordret klubbene til å komme med innspill til presentasjonen. 
Følgende saker ble tatt opp fra klubbene: 
 
Sterkere involvering/forankring fra RS mot klubbene i forkant av saker 
som får økonomiske konsekvenser for klubbene. 
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Soneleder ønsker flere innspill og ønsket at klubbene reflekterte over 
hvilke saker de vil at RS skal ha fokus på.  
 
Frist for tilbakemelding: onsdag 26. mai 

  
Runde blant klubber 
 SPKL Trygg/Lade: Sliter med frafall både på spillere og voksne (frivillige). 

Noen lag har meldt overgang (til Strindheim). Har kjørt mye internkamper 
pga. få seriekamper. Arrangør av Covid-cup med egen FB-gruppe og  
Webinar. Har hatt med Hammerseng Edin "Fearless heart". Godt fornøyd 
med dette. Etter hver kamp så skal du nominere 3 spillere på 
motstanderlaget etter NHFs verdier. 2 spillere fra hvert lag skal plukkes ut 
til to bydelslag som skal spille kamp mot hverandre. Fokus på verdier ift. 
kampresultat. Kamper har vært streamet. 
 
Byåsen: fokus på frafall. Ser bra ut, men fasit til høsten. Ønsker at RN 
skal være fleksibel ift. overganger pga. små/svake årskull. Har jobbet 
mye med juniorsatsning. Inngått samarbeid med Kolstad og fortsetter 
samarbeid med elite i egen klubb. Ønske om at RN tenker alternativt ift. 
covid (ref. Covid-cup fra Trygg/Lade) 
 
Ranheim: Eldste guttelag til høsten -08. Sliter med frafall ift. fotball. 
ønsker sterkere samarbeid med fotballavd. i egen klubb. Har bra med 
dommere. Har snart ny hall (2. januar), vil bety mye for å styrke klubben. 
 
Freidig: jobber med hallprosjekt. God aktivitet, ikke mye forfall foreløpig. 
Mange lag sliter med motivasjon pga. manglende sosial omgang utover 
trening. Forholdsvis stabile forhold rund lagene. 23 påmeldte lag. Bra 
tilvekst på de aller yngste. Har noen "hull" i årgangene. J05 dro til 
Strindheim. G06 er eldste guttelag. Eldste jentelag er J06. Inngått 
samarbeid med Strindheim (treningssamarbeid) for ungdomskullene. Bra 
deltakelse på miniturneringer som var et kjærkomment tiltak fra klubber 
med halltilgang. Svak dommerbestand. Håper at nye ressurser i styret 
kan ta tak i dette. 
 
Heimdal: Ca. 320 spillere, blitt ganske stor klubb. Over 20 lag. Profitert en 
del på egen hall. Har hatt kreative og engasjerte trenere som har vært 
flinke til å finne på alternative treningsformer når ting har vært stengt 
ned. Stor utfordring på seniorsiden som ikke har fått trent. Mangler kun 
gutter f. 2010, ellers er alle kull repr. Brukbart besatt med dommere. 
 
Strindheim: Stor klubb, har ikke merket frafall utover det normale. Har 
jobbet med å få inn flere ressurspersoner i klubben. Ser bra at på 
dommersiden, har dommere i alle kategorier. Har mange 
barnekampveiledere som burde tatt steget opp til DT1. 
 
Nidelv: berget bra ift. frafall. Jobber med ny hall m/2 hallflater. 
Nidelvhallen får seg et løft med nytt gulv. Ledig halltid! 
 
NTNUI: stusselig år med lite aktivitet og kamper. Får ikke trent og 
mangler naturligvis motivasjon. 
 
Tiller: sliter med å få nye ressurspersoner i klubben. Sliter med keepere. 
Har beholdt 2. div herrer. Lite aktivitet på damesiden. Samarbeider med 
Utleira både på gutte- og jentesiden. Viktig å ha fokus på å beholde 
spillere i eget lag. 
 
Byneset: Sliter litt med frafall, men da hovedsakelig til andre klubber. Har 
hatt svært få kamper for enkelte lag pga reising ikke mulig. Flere spillere 
mister motivasjon pga. manglende sosiale aktiviteter utover trening. 
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Samarbeider med Skaun. Har egen hall og greit med halltid. Samarbeider 
på tvers av lagene, trenersamarbeid. Har arrangert pop-up cup. 
 
Utleira: stort sett samme spillergrunnlag. Har vært opptatt de siste 2 
årene med bygging av hall og økonomi. Ønsker bedret samarbeid mellom 
klubber med fokus på å få flere barn inn i håndballen. Har fin økning på 
guttesiden, har G16, junior og seniorlag. Samarbeid med Tiller på senior. 
Jobber med å videreutvikle anlegg. Ønsker å være en utviklingsorientert 
klubb, mindre resultatorientert. Har ansatt spillerutviklere både i håndball 
og fotball. Fokus på trenerutvikling. Ønske at RN også kan bidra. 
Partner/presentasjon med Tiller (Bring/gutter16). 
 
Kolstad: 3-4 runder med mini-turneringer etter jul. Greit med dommere. 
J20-laget flyttet opp i 5. div. Måtte avlyste DnB-cup. 
 
Hommelvik: kommune med 2 klubber. har ikke fått til mye kampaktivitet. 
Mangler en del årskull. Savner kamptilbud. Brukbart med rekruttering på 
jentesiden, svakt på guttesiden. Konkurrerer med fotball. Samarbeider 
med Malvik for å få flere inn i håndballen. Savner mere 
foreldreengasjement. Sliter med dommerrekruttering, mulig pga at fotball 
starter året før med rekruttering. 
 
Sverresborg: Har opprettholdt mest mulig treningsaktivitet. Fokus på 
rekruttering til høsten. Mangler en del årskull på guttesiden. 
 
Flatås: Samarbeid på enkelte årskull med Kattem. Litt frafall, men ikke 
mye. Mangler eldre spillere ift. dommerrekruttering. 
 
Vikhammer: rekrutterer fra Hommelvik og Malvik. Trener normalt etter 
forholdene. Mye spørsmål om hvordan det blir til høsten, savner 
kampaktivitet. Går utover motivasjon. Damelaget har ikke trent siden i 
høst. Har trenerkabalen nesten på plass. Planlegger håndballskole som 
ledd i oppkjøringen til ny sesong i samarbeid med Malvik. Har 
dommerkvoten. 
 
Klæbu: fasit på frafall til høsten. Har lag i alle klasser på jentesiden. 
Eldste guttelag g15. Har opprettholdt en bra treningshverdag. Savner 
kampaktivitet og den sosiale arenaen som kan virke umotiverende. Jobber 
med dommerrekruttering. 
 
CSK: frykter at ungdommene sosialiserer seg andre områder enn håndball 
og miste noen spillere til høsten. Ann-Karin Henriksen ny sportslig leder. 
Erlend Sagosen til Kolstad. Håper på normal serieoppstart. Får fasiten på 
frafall til høsten. Frode har gjort en kjempejobb på dommersiden også for 
andre klubber. 
 

Avdelingsoppsett sesongen 2021/2022 
 Liten nedgang i seirepåmeldingen ift. i fjor. Økning på guttesiden fra 19 i fjor til 

41 i år. 
Klubbene må komme med innspill på sonemøtene før endelig avdelingsoppsett 
publiseres 28. mai 
Følgende tilbakemeldinger ble registrert på sonemøtet: 
Jenter fom. J11 -> 
J11 Avd 10 - 2 Ranheimslag i samme avd 
J12 Avd 10 - 2 Freidiglag i samme avd 
    Byneset 
J13 Avd 08 Seedet avdeling? 
J14 Byneset ønsker å være antilag mot J15 
    Avd 07 - Freidig 3 ønsker å bytte avd 
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    Avd 07 - Sjetne ønsker å bytte til avd 08 
J15 Avd 04 A-seedet avdeling, avd 06 B-seedet 
    Kan være at Kattem og Flatås blir samarbeidslag. Kattem forsvinner i såfall fra 
avd 03. 
J16 Regionserien - kvalifiseringspuljer er publisert (33 påmeldte lag) kvalik 22. 
aug. søk om hjemmearr frist 27. mai – Regionserien er RNs seedete toppserie for 
J16 kommende sesong 
J16 (Bredde) Vil tilkomme flere lag etter kvalik til regionserien. 
J20 (Toppserien) vil bli kvalik 
J20 (Bredde) Vil tilkomme flere lag etter kvalik til toppserien 
KS copy/paste fra i fjor 
 
Gutter fom. G11 -> 
G11 Nidelv2 ønsker seg til avd 07 eller 08 
    Ranheim2 ønsker seg til avd 06, 07 eller 08 
G12 Freidig ønsker seg til avd 06 eller 07 
G13 Byneset ønsker en annen avd  
    Røros og Tynset utgår fra avd 05, egen avdeling 
    Nidelv ønsker avd 04 
    Byåsen ønsker et nytt lag (uøvet) 
G14 Ranheim ønsker ikke å stå i avd 04 (mulig trekning) 
G15 Ranheim ønsker ikke å stå i avd 04 (mulig trekning) 
G16 Regionserien - blir et info møte for påmeldte lag for å få til en billigst mulig 
avvikling pga mangel av påmeldte lag fra sone Trondheim - Regionserien er RNs 
seedete toppserie for G16 kommende sesong 
G16 (Bredde) Ranheim (mulig trekning) 
    Røros har trukket laget 
G20 Toppserie og juniorserie - ikke mottatt noen trekninger, ingen kvalik 
MS copy/paste fra i fjor 
   kan bli endring i 4. div Røros/Tynset har trukket laget 
   Vikhammer ønsker lag i 4. div 
 
NB! TILBAKEMELDINGER PÅ AVD OPPSETT MÅ SENDES OLA INNEN 25. MAI 
 

Seriereglement m/endringer 
 Spillesystem: 

J/G 11-12 år 
• Spilles som temaserie med fokus på utgruppert forsvar. 1. omgang 

SKAL spilles med utgruppert forsvar. Informasjonsmøte vil bli 
gjennomført september 2021. 

• Invitasjon sendes klubbadresser. 
 
Regionserie J/G 16 år 

• Regionserie for hele regionen 
• Inntil 12 lag i begge klasser 
• Kvalifisering 20.-22. august 
• Reisefordeling både kvalik og seriespill 
• Spillform lik Bring/Lerøy 
• Alle deltakende lag får ett hjemmearr. 
• Tot. 5 runder hvor siste runde gjennomføres som fellesrunde 
• Påmeldingsavgift. For Regionserien endres 
• Trekkningsgebyr for Regionserien endres 
• Ingen toppserie for J/G 16 år, kun lokal serie 

 
Premiering 

• Diplomer fjernes fra barneklassene 
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• Administrasjonen i RN jobber med mulighet for premiering fra 

sponsorer (f.eks. Intersport) 
  

Klubbsamarbeid 
Ett av lagene som søknaden inngår om kan ha 9 eller færre spillere. Antall 
spillere på det laget som søker om «sammensatt lag» må derfor angis 
tydelig. 

  
Lokale saker 
 Miniturneringer: 

Kun Malvik, Flatås og Ranheim har meldt inn arrangement 
Klæbu og Trygg/Lade meldte at de ønsker arr. 
Alle arrangementsønsker å sendes Ola snarest for at de skal kunne legges 
inn i arrangementskalenderen. 
 
Håndballforum – «Tidenes comebacksesong» 
Det vil bli arrangert 3 håndballforum: 
Stjørdal – 28. august 
Molde – 18. september 
Tromsø – 25. september 
 

• Alle klubber blir i regionen blir belastet med kr 2000,- uavhengig 
om det deltar noen fra klubben eller ikke 

• Faglige og motiverende foredragsholdere på alle forumer 
• Nominering av begeistringspriser 
• Sosial møteplass for alle engasjerte i klubben 
• Informasjon kommer forhåpentligvis i slutten av neste uke 

 
Oppfordrer alle klubber til å delta på håndballforum!!! 
 
Kurskatalog 
Ola oppfordret til at klubber samarbeider og sender inn ønsker om 
gjennomføring av kurs i regi av RN 
 
Viktige frister 2021 

• Akseptfrist for dommere og DU i TA – 1. juni 
• Søknadsfrist arrangør for kvalik til Regionserien – 13. juni 
• Frist for gebyrfri omberamming J/G 15 år -> Senior – 31. august 
• Påmeldingsfrist mini, J/G 9 og 10 år – 31. august 
• Frist for gebyrfri omberamming -> J/G 14 år – 17. oktober 
• Frist for etterpåmelding av lag – 15. november 

 
• Sonemøter med avdelingsoppsett som agenda – 11.-26. mai 
• Endelig avdelingsoppsett – 28. mai 
• Terminlisteforslag J/G 15 – Senior – 2. juli 
• Ferie regionskontoret – 3. juli – 1. august 
• Sonemøter m/terminliste som agenda – 23. august – 3. september 
• Evt. kvalifisering til Toppserie J/G 16+20 år- 20.-22. august 
• Håndballforum Scandic Hell – 28. august 
• Påmeldingsfrist mini og 10 årsserie – 31. august 
• Publisering terminliste J/G 14 år og yngre – 30. september 

 
Viktige datoer 2022 

• Vegringsfrist for opprykk senior – 15. februar 
• Vegringsfrist for sluttspill – 15. februar 
• TrønderEnergi-Serien sluttspill – 1. 3. april 
• Kvalifisering til 2. div – 30. april – 1. mai* 
• *med forbehold om at opprykk/nedrykk i høyrere divisjoner er 

avklart 
 

Klubbesøk 
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 Det har vært gjennomført svært få klubbesøk fra klubbrådgivere i RN som 

følge av pandemien og smitteverntiltak det siste året. Vi ønsker nå å få til 
flere klubbesøk dersom dette er gjennomførbart på en trygg måte. Ola 
besøkte Flatås i går. 
 

• Klubbanalyse er en elektronisk plattform hvor klubbens styre 
svarer på en rekke spørsmål 

• Hva er klubben gode på? 
• Hva kan bli bedre? 
• Utfordringer klubben trenger hjelp til? 
• Klubbrådgiver motter en rapport i etterkant som danner grunnlag 

for videre samarbeid med klubben 
• Husk at dette ikke er en test, men et verktøy for å kunne bli bedre 

 
Link til klubbanalyse: 
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=962676X282127603X98564 
 

Eventuelt 
 Freidig spurte om dommeropplæring/kurs. Barnekampleder og videre. 

Send mail til Ola om ønsker. 
 
Byåsen (Kristin) etterlyste status på evaluering om å flytte 
dommergrensen ned til 14 år 
 

  
 
Trondheim 20. mai 2021 

https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=962676X282127603X98564
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