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Referat fra sonemøte 25.08.2021 – Sone Trondheim 
 
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværend
e: 

Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 
Ola Tømmerås – Klubbrådgiver NHF Region Nord 
 
Klubber: 
Byneset, Byåsen Bredde, CSK, Flatås, Freidig, Kattem, National, Nidelv, 
NTNUI, Selsbakk, SPKL Trygg/Lade, Rapp, Strindheim, Tiller, Utleira og 
Vikhammer [16] 
 
Bratsberg, Gøy HK, Heimdal, Hommelvik, Jonsvatnet, Kolstad, Klæbu, 
Malvik, Ranheim, Sjetne og Sverresborg [11] 

 
Dato: 25.08.2021 
Sted: Teams 
Referent: 
 
Agenda: 

Ola Tømmerås og Tore A. Østerlie 
 

1. Velkommen/praktisk info 
• Dommerstatus 
• Kortbane J/G 9+10 år 
• Temaserie J/G 11+12 år 
• Viktige datoer og frister 
• Klubbesøk 
• Terminlisteønsker og behov 
• Spillerutvikling 
• Barnehåndballseminar 
• Kurskatalog 
• Rune blant klubber 
• Eventuelt 

 
  
Dommersituasjonen 
 • Antall påmeldt fra klubb v/frist 01.06.20 (RN):  

• 1450 dommere.  
 

• Status påmelding pr. 20.08.2021:  
• Godkjent: 921 
• Avvist: 384  
• Ubesvart: 325  

 
• Hva gjør vi for å øke påmeldingen:   

• Epost til alle som ikke har godkjent påmeldingen; før 
sommerferien og i august.  

• Epost sendt dommerkontakt er med informasjon om hvilke 
dommere som ikke har besvart.  

• Teamlederne følger opp med dommerkontakter i aug/sept.  
 
Se statistikk fra sone Trondheim og hele regionen i 
presentasjonen.  
 
 
- Klubbene er enige om at dette er katastrofe 
- Klubber må gå sammen å lage et dommermiljø på tvers av 

klubbene 
- Spørsmål om hvorfor så stort frafall? Diett?  
- Mulig med dommerklubb? Kvote bestemmelser?  
- Alle er enige om at her må alle ta i et tak, slik at vi får løftet 

dommerstaben. Stille hall og møterom disponibelt for kurs. 
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Kortbane J/G 9 og 10 år 
 Hvordan vil vi at dette gjennomføres i sone Trondheim. 

Klubbene ønsker å kun ha ansvaret for egne hjemmekamper.  
Klubbene selv må merke opp bane i de hallene dette ikke er oppmerket. 
Mål er utplassert i flere haller, mulig å låne 3 mål hos oss i 
administrasjonen.  
 

  
Temaserie J/G 11 og 12 år 
 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. 
 

  
Lokale saker 
  

Terminlisteønsker og behov: 
 
Bruk googleskjema som ble sendt ut i mai.  
 
Omberamming av kamp 

• Senest 5 dager før opprinnelig kampdato 
• Motstander må kontaktes 
• Hall må sjekkes 
• Når begge er bekreftet, omberammes kampen i TA (elektronisk 

omberamming) 
• Omberamminger behandles fortløpende 

 
 
Spillerutvikling:  
Regional aktivitet 

1. Trenerskole 
2. Lokale samlinger 
3. Regionalt landslag – Utfordrersamling 
4. Regionalt landslag 

 
Trenerskole: 

• Trenere til spillere født 2007 og 2008. 
• Invitasjon på www.handball.no 
• Digital oppstart og fortsettelse med fysiske økter. 
• Øktene ledes av klubbtrenere veiledet av regional 

trenerutvikler. 
• Påmeldingsfrist 12.09.2021 

 
Lokale samlinger: 
 

• Klubbtrener velger ut egne spillerne og møtes til trening 
hos en av klubbene i gruppa. 

• Sammensetting av lokale grupper tilstrebes 1 time 
reiseradius.  

• Flere klubber må delta for å gjennomføre trening. 
• For de fleste sonene blir det økt på ukedags-kveld,  og for 

noen få soner blir det helgedag 
• Ledes av regional spillerutvikler,  og klubbtrenere 

involveres i «uttak» og «gjennomføring». 
• Nærmere gjennomgang i eget webinar 

http://www.handball.no/
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Regionalt landslag 
 
NHF Region Nord er ansvarlig for uttaket. 

• Nytt for sesongen er Utfordrersamling som erstatter fylkessamling. 
• Utfordrersamlingene viser hvilke spillere som er aktuelle på de 

ordinære RLM-samlingene. 
 
Plan for regional spillerutvikling:  

Uke 33 – 34:   Webinar om lokale samlinger: Hensi       

Uke 35 – :  Lokale samlinger: 
• Sammensetting styres av geog    
• Digital løsning for lag med få/      

Uke 38 - 39: RLM 2004 - 2005 og 2006 

Uke 40 – 41  RLM Utfordrergruppen 2006 – 2005     

Uke 42 – 43:  RLM 2004 – 2005 og 2006 

Uke 47 – 48: RLM 2004 – 2005 og 2006 

 
 
Trenerattesten: 
 
Obligatorisk trenerattest ble vedtatt på Idrettstinget 
mai 2021. NHF vil komme i gang denne sesongen. 
 
Hvorfor Trenerattesten? 

• Barn og unge skal oppleve idrettsglede i et trygt miljø. 
• Gir et utgangspunkt for å lykkes som trener. 
• Inneholder de oppgavene og forventningene som stilles til trenere. 
• To versjoner; én for trenere i barneidretten og én for trenere i 

ungdomsidretten. 
• Ved fullført blir kompetansen synlig på Idretts CV. 
• Gjennomføres på trener.nif.no. 

 
 
Kurskatalog 
Ola oppfordret til at klubber samarbeider og sender inn ønsker om 
gjennomføring av kurs i regi av RN i perioden 1/11 – 31/1 
Må meldes inn til klubbrådgiver innen 15/10 
 
 
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 
• Sosial møteplass for alle engasjerte i klubben 
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Oppfordrer alle klubber til å delta på håndballforum!!! Fortsatt mulig å 
delta med dagpakke, overnatting er dessverre ikke mulig da hotellet er 
fult.  
 
 
 
Viktige datoer og frister 
 

• Frist 31. august 
• Gebyrfri omberamming J/G 15 år - senior 
• Påmeldingsfrist mini, J/G 9 og 10 år 
• Gebyrfri trekking 

• 6. september - oppstart terminlistearbeid J/G 14 år og yngre. 
• 30. september - publisering forslag terminliste J/G 14 år og yngre. 
• 17. oktober - Frist gebyrfri omberamming J/G 14 år og yngre 

 
 
 

 
Klubbesøk 
 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.  
 

• 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 
 - Byåsen kan melde om rekordpåmelding til åpningscupen (54 lag). 

Klubben fyller ellers 100 år i år ���� 
 

- Flere klubber reagerer på treningstid og tildeling fra kommune. 
Forsøker å få med Rune Nervik på neste sonemøte som kan 
redegjøre for hallfordelingen. 
 

- Virker som om alle klubber er motivert og klar for sesongen og er 
godt i gang med treninger for alle årskull. 
 

- Enkelte melder om litt bekymring for seniorlagene sine ift. antall 
spillere. NTNUI har spillere til «overs» etter uttakstreningene er 
gjennomført i klubben. Oppfordres til å ta kontakt 

 
  

 
Trondheim 25. august 2021 

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