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Referat fra sonemøte 23.05.2022 – Sone Trondheim 
 
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fravær: 

Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 
Ola Tømmerås – Klubbrådgiver NHF Region Nord 
Kristian Valstad – Seksjonsleder Klubbservice NHF Region Nord 
 
Klubber: 
Byneset, Byåsen Bredde, Charlottenlund, Flatås, Freidig, Gøy HK, 
Heimdal, Hommelvik, Kattem, Klæbu, Kolstad, Nidelv, NTNUI, Ranheim, 
Rapp, Selsbakk, Sjetne, Strindheim, Sverresborg, Tiller, Trygg/Lade,  
Utleira og Vikhammer [23] 
 
Bratsberg, National, Jonsvatnet og Malvik [4] 
 

 
Dato: 23.05.2022 
Sted: Ranheim Aktivitets hall 
Referent: 
 
Agenda: 

Tore A. Østerlie 
 

1. Velkommen/praktisk info 
• Håndballforum 2022 
• Håndballtinget 2022 
• Omberammingsreglementet 
• Miniturneringer 
• Avdelingsoppsett – 2022/2023 
• Lokale saker 
• Eventuelt/runde blant klubber 

 
Velkommen/praktisk info 
 Takk for invitasjonen fra Ann Kristin og Bente som inviterte til sonemøte i 

nye Ranheim Aktivitets hall. 
  
Håndballforum 2022  
 I år er det veldig gledelig å kunne invitere alle klubber i Region Nord til 

håndballforum på Scandic Lerkendal lørdag 27. august. Det blir stas! 
 
Tore informerte om programmet for årets Håndballforum. Det blir en god 
dose faglig innhold og mye inspirasjon å hente her. I tillegg er det lagt 
opp til gode diskusjonsfora og erfaringsutveksling mellom klubber. Dette 
blir svært nyttig å benytte seg av etter 2 år med pandemi og svært 
begrensede møteplasser. 
 
Invitasjon og programmet finner du her. 
 
Vi håper på (og forventer) stor deltakelse fra klubbene i Sone Trondheim. 
 
Husk å sende inn nominasjoner til begeistringsprisene. Nominasjoner kan 
gjøres via denne lenken. 
 
NB! Påmeldingsfristen er 26. juni!  

 Påmelding gjøres her.  
 
Uavhengig av om klubb er representert eller ikke, vil hver klubb bli 
fakturert kr 2000 for Håndballforum lørdag til søndag. 
 

  
  

https://www.handball.no/regioner/region-nord/praktisk-info/handballforum/invitasjon-og-program/
https://www.handball.no/regioner/region-nord/praktisk-info/handballforum/begeistringspriser/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUDmk0Wl_1xig6_m9crf-LevuOHXU6q8lDqHRMsu1o9Sn0XA/viewform
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Håndballtinget 2022 
 Tore rapporterte fra Håndballtinget 2022 i Sandefjord. 

 
Gjennomgang av Region Nords innmeldte saker: 
Forslag 7.1.1 – Lovendring 
Forslaget gikk på funksjonstid. Antall perioder en person kan besitte ett 
og samme verv i NHF maksimeres til 3 perioder. 
Forslaget ble trukket etter debatt 
 
Forslag 7.1.4 – Lovendring 
Forslaget var at NHF v/Forbundsstyret skal oppnevne NHF Ungdomsråd 
som skal følge tingperiodene. 
Forslaget vedtatt etter tekstjustering 
 
Forslag 7.2.1 – Kamp og konkurransereglementet 
Forslaget gikk på at spillere kan delta i egen aldersklasse og den offisielle 
aldersklassen umiddelbart over, men spillere som har fylt 10 år og 11 år 
kan spille i 2 aldersklasser over. 
Forslaget ble trukket under forutsetning av at regionene selv kan ta 
avgjørelser basert på de utfordringer klubber står ovenfor mtp. 10-åringer 
på 12 årslag. 
 
Forslag 7.4.2 – Honorar og godtgjørelser 
Forslaget gikk på å heve dommersatsene under forutsetning av at de 
ligger innenfor de til enhver gjeldende skatteregler. 
Forslaget ble trukket med den forutsetning at regionene kan ta egne 
vurderinger av honorar og godtgjørelser for dommere i seriereglementet 
 
Øvrige større saker som ble behandlet på Håndballtinget 2022. 
Forslag 7.4.3 – Overgang til felles økonomi i NHF sentralt og regionalt 
Tore informerte om at dette ville medført avvikling av alle regionstyrer og 
erstattet av regionråd uten ansvar for økonomien i regionene.  
Saken er kompleks og ble trukket etter at regionlederne leverte en felles 
uttalelse til forbundsstyrets leder og generalsekretær. Saken ble dermed 
aldri debattert på Håndballtinget. 
 
Utkast til strategiplan 
Tore informerte om at den nye strategiplanen tar utgangspunkt i FNs 
bærekrafts mål og håndballens samfunnsoppdrag og at dette vil legge 
føringer for Region Nord i den kommende tingperioden 2023-2026. 
Strategiplanen ble ikke vedtatt slik den forelå. Den må bearbeides med 
klare målbare kriterier. Skal ferdigstilles av det nye forbundsstyret i løpet 
av høsten 2022.  
 
Valg 
President – Kåre Geir Lio (Nord), gjenvalg 
Visepresident 1. – Ingrid Blindheim (Øst), gjenvalg 
Visepresident 2 – Øyvind Indrebø (Vest), gjenvalg 
Styremedlem – Siv Sødal (SørVest), gjenvalg 
Styremedlem – Hanne Hogness (Innlandet), gjenvalg 
Styremedlem – Jarl Martin Møller (Nord), gjenvalg 
Styremedlem – Nora Kaalstad (Sør), ny 
Styremedlem – Christian Berven (SørVest), ny 
Styremedlem – Tine Austvoll Jensen Fornell (Øst), ny 
Styremedlem - Renate Larsen (Nord), ny 
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Resolusjon fra Håndballtinget 2022 
 
NHF og medlemsklubbene: 
 

• Skal ikke legge treningsleirer til land eller spille treningskamper 
mot seniorlandslag eller klubblag fra land der det er dokumentert 
at det begås systematiske og grove brudd på 
menneskerettighetene eller krigens folkerett.  

• Skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater eller 
selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at 
det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene 
eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid 
av slike stater.  

• NHFs representanter skal stemme mot tildeling av mesterskap til 
land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove 
brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det gjelder 
mesterskap på alle aldersnivåer. 

• NHFs representanter skal klart gi uttrykk for norsk håndballs 
holdning til saker fra EHFs og IHFs talerstol. 

 
 

Omberammingsreglementet 
 Ola gikk gjennom reglementet for omberamming av kamper 

 
Frist gebyrfri omberamming 31. august 
F.o.m. 1. september gjelder pkt. 7.1 i seriereglementet 

7.1.1 - Representasjon på landslag 
7.1.2 - Representasjon på regionale samlinger 
7.1.3 - Deltakelse i NM senior og NM junior 
7.1.4 - BRINGserie og LERØYserie 
7.1.5 - Leirskole, pålagt skoleaktivitet, 
konfirmasjonsforberedelser og klubbjubileer 
7.1.6 - Sykdom som ikke gjelder skader og langtidssykdom 
7.1.7 - Pandemi/epidemi/sykdom 

7.1.8 - Pålegg fra NHF eller NHF RN 
 

Det blir for sesongen 2022/2023 vanlige satser for omberamminger. 
 

• 7.2 - Omberamminger som medfører gebyr 
• Andre årsaker ut over de som er nevnt ovenfor 
• Søknad senest 30 dager før -. Kr. 500,- 
• Søknad senest 10 virkedager før - kr. 1000,- 
• Søknad 5-9 virkedager før - kr. 2000,- 

 
Avdelingsoppsett sesongen 2022/2023  
 Ola gjennomgikk status for påmeldte lag i Trondheim og Trøndelag. 

Status er ned nedgang på i overkant av 4% for Region Nord. Det er litt 
bedre enn forventet etter 2 år med pandemi. Det har gitt ulike utslag for 
klubbene. Spesielt Sverresborg har hatt en betydelig nedgang i antall 
påmeldte lag 
 
For sone Trondheim er status 437 påmelde lag mot 461 på samme 
tidspunkt i fjor. 
 
Alle avdelinger for J/G 11 år tom. Senior (3. div) ble gjennomgått. 
Det ble notert en hel del endringsønsker, dvs. bytte av avdelinger i kveld. 
 
ALLE ENDRINGSØNSKER MÅ MELDES TIL OLA INNEN KL 12:00 24. MAI. 
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Det er kuttet i antall avdelinger i klassene J13, J14, J15 og G15. 
 
Følgende avdelinger (jenter) gjøres om til seedet avd.: 
 
J13 – Avd. 04 (Nivå A) 
J14 – Avd. 04 (Nivå A) 
J14 – Avd. 05 (Nivå A og B miks) 
J15 – Avd. 04 (Nivå A) 
J15 – Avd. 03 (Nivå A og B miks) 
 
Regionserien J16 – 28 påmeldte lag. Kvalik spilles 20.-21. august. 
Regionserien vil bestå av 9 lag fra TE-serien og 3 lag fra NN (totalt 12 
lag). 
 
Regionserien J20 – 24 påmeldte lag. Kvalik spilles 20.-21. august. 
Regionserien J20 vil bestå av 10 lag fra TE-serien og 2 lag fra NN. 
 
Utleira ønsker å melde på et 04-lag til 5. div KS. 
 
Det er kuttet en avdeling i 4. div KS. 
 
Følgende avdelinger (gutter) gjøres om til seedet avd.: 
G13 – Her var det ønske om en seedet avdeling. Geografiske 
begrensninger kan vanskeliggjøre en seedet avd. Heimdal, CSK, Flatås og 
Sverresborg ønsket seg til seedet avd. Ola må vurdere om det er mulig å 
fylle opp en hel avdeling. 
G14 – Avd. 04 (Nivå A) 
G14 – Avd. 05 (Nivå A og B miks) 
(Sverresborglagene bytter avdelinger seg imellom) 
G15 – Avd. 01 (Nivå A) 
 
Regionserien G16 – 15 påmeldte lag. Ingen kvalik, alle får delta. 
Regionserien G20 – 9 påmeldte lag. Ingen kvalik. 
 
G20 – to avdelinger (blir kanskje endret til kun en avdeling) 
 
4. div. MS – her kan det komme endringer basert på hva som skjer i 
divisjonen over (3. og 2. div). Enten 2 eller 3 avdelinger. 
 
3.div MS – to avdelinger 
 
Endelig avdelingsoppsett publiseres 25. mai 
 

  
Lokale saker 
 Dommerpåmeldinger – kun 512 av 1734 har godkjent seg som 

dommer. Alle klubber må jobbe for å få flere dommer til å godkjenne seg. 
 
Det er mange barnehåndballdommere i sone Trondheim. Vi må få opp 
flere på dommertrinn 1 og 2. Etterlyses flere kurs. 
 
Miniturneringer 
Husk å melde inn miniturneringer slik at disse kan bookes i hall 
 
Viktige frister: 
Søknadsfrist arrangør for kval. Regionseriene 12. juni 
Påmeldingsfrist Åpningscup J/G 16 år – senior 17. august 
Frist for gebyrfri omberamming J/G 15 år - senior  31. august 
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Påmeldingsfrist Mini, J/G 9 og 10 år 31. august 
Påmeldingsfrist Åpningscup J/G 7 - 15 år 17. august   
Frist gebyrfri omberamming opp til og med J/G 12 år 16. oktober 
Frist for etterpåmelding av lag 15. november 
Søknadsfrist arrangør sluttspill/NNM 1. desember 
Sluttspill TrønderEnergi-Serien  14-16 april 
NNM 14-16 april 
Kvalifisering til 2.divisjon  29-30 april 
 
 

Eventuelt 
 Guttehåndballen på Møre 

De sliter med få gutter i håndballen på Møre. Det har kommet et 
ønske/forespørsel om det er mulig å få til en samlingshelg med noen 
guttelag fra Trondheim som kan spille treningskamper mot Møre-lag. 
Enten kan de komme til Trondheim, eller så inviterer de lagene ned. 
 
Mange klubber i Trondheim kan tenke seg dette. Nidelv, CSK, Flatås, 
Heimdal og Utleira tok utfordringen på strak arm og stiller. Positivt! Ola 
tar dette videre. 
 
«Silly season» - spilleroverganger 
Ola tok opp temaet om spilleroverganger og hvordan dette foregår. 
Klubbstyrt klubb var en av hovedtemaene på siste håndballforum og vi i 
sone Trondheim har kjørt gruppearbeid på sonemøter og hatt dette som 
tema hele sesongen. Hovedregelen er at ingen skal skrive etter spillere, 
eller ta kontakt med spillere før de evt. er ferdige med Bring-sesong. 
Spillerkontakt skal alltid skje på klubbnivå. 
 
Nidelv v/Andre Hole-Forsmo opplever at flere spillere snakker sammen på 
sosiale media. 
 
Utleira v/Trond Kvam oppfordret klubber til å snakke med hverandre og 
ikke om hverandre.  
 
Tore hadde en appell som oppfordret alle klubber til å evaluere seg selv 
og finne ut hva slags klubb de ønsker å være og for hvem. Skal vi være 
en klubb for barna og ungdommen i nærområdet, eller skal vi ha spillere 
fra hele byen?  
 
Det å være en klubbstyrt klubb er en kontinuerlig prosess. Vi kommer nok 
til å holde på dette temaet fortsatt ���� 
 

NESTE SONEMØTE – August 2022 
 
Trondheim 23. mai 2022 
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