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Referat fra sonemøte 22.11.2022 – Sone Trondheim 
 
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fravær: 

Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 
Ola Tømmerås – Klubbrådgiver NHF Region Nord 
Nina Tranås – Styremedlem NHF Region Nord 
 
Klubber: 
Byneset, Byåsen Bredde, Charlottenlund, Freidig, Heimdal, Hommelvik, 
Rapp, Selsbakk, Strindheim, Sverresborg, Trygg/Lade, Utleira og 
Vikhammer [13]. 
 
Bratsberg, Flatås, Gøy HK, Jonsvatnet, Kattem, Klæbu, Kolstad, Malvik, 
National, Nidelv, NTNUI, Ranheim, Sjetne og Tiller [14]. 
 

 
Dato: 22.11.2022 
Sted: Freidighuset 
Referent: 
 
Agenda: 

Tore A. Østerlie 
 

1. Velkommen/praktisk info 
• Lokale saker 
• Klubbesøk/klubbutvikling 
• Gladsak fra Hommelvik IL 
• Gruppearbeid 
• Caseutfordringer 
• Mål og Handlingsplan 
• Inkludering 
• Eventuelt 

 
Velkommen/praktisk info 
 Opprop av tilstedeværende klubber 
  
Lokale saker  
 Ola presenterte statistikk for Region Nord fra idrettsregistreringen, antall 

lag i seriespill og antall påmeldte dommere. Henviser til vedlagte 
presentasjon fra sonemøtet for alle tall. 
 
Det ble oppfordret om at alle klubber må få dommere til å godkjenne seg. 
Det er fortsatt 79 dommere som ikke har meldt seg. 
 
Det meldes fortsatt om en del kjeftbruk mot dommere. Klubber må være 
flinkere til å snakke sammen om episoder fra hallen. Evt. melde inn til 
Ola/administrasjonen ved grove overtramp. Viktig å støtte opp om våre 
dommere. Alle arrangørklubber må huske å sette opp kampverter m/vest 
og sørge for at disse er synlig i hallen. 
 
FAIR PLAY vester 
Det ble utdelt 2 stk Fair Play vester til hver klubb på sonemøtet. Skal 
brukes av kampverter. 
 
OBS! Klubber som ikke deltok på sonemøte, kan komme innom kontoret 
på Tunga for å få utlevert vester til klubben. 
 
Dommer/dommerutvikling 
I Region Nord er det i sesongen 2022/2023 spilt 125 kamper uten 
dommer og 474 kamper med 1 dommer. 
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I 2022 har 111 gjennomført dommer barnehåndball kurs. 13 har 
gjennomført Dommertrinn I. Det vil foreløpig ikke bli satt opp flere 
barnehåndball kurs i sone Trondheim. Det prioriteres nå å få flere 
dommere til å gjennomføre DT I.  
 
NB! Dommere må være fylt 15 år for å kunne starte på DT I. 
 
Dommerpar som ønsker utvikling, må sørge for å melde dette inn til 
Marthe (dommeroppsettsansvarlig) og Ida (dommeransvarlig) i 
administrasjonen. 
 
Klubbesøk 
Ola ønsker å komme ut på besøk hos flere klubber. Oppfordrer klubbene 
til å melde inn ønske om besøk. Klubber som har hatt besøk og startet 
med klubbanalyse har positive erfaringer. En klar målsetting er å øke 
fokuset på klubbutvikling.  
 

  
  
  
Sone Trondheims gladsak – Hommelvik IL 
 Hommelvik IL avd Håndball v/Bjarne Lervang holdt et positivt og 

inspirerende innlegg og kunne berette følgende: 
 
Hommelvik IL Håndball er en breddeklubb med ca 350 aktive i alderen 7 – 
15 år og lag i alle disse årsklassene både på jente- og guttesiden. Fra 16 
år og oppover går spillerne til Vikhammer HK (overbyggingsklubb). 
Klubben er foreldredrevet og har samme utfordringer om tilgang til 
frivillige hender som bidragytere. 
 
Ny hall 
Vedtak i Malvik kommune om å bygge ny hall i Hommelvik med 2 
håndballflater (flerbrukshall) ����. Fantastisk!!! 
 
Avkast-dagen 
De arrangerte i høst et arrangement som heter «Avkast» i Sveberghallen. 
Dette er et arrangement som samler hele klubben med aktivitet. Dette for 
å skape entusiasme og bygge klubbidentitet gjennom positive opplevelser 
i nærmiljøet.  
 
«Avkast-dagen» hadde over 800 besøkende innom hallen i løpet av 3 
timer. Aktiviteter både ute og inne i hallen. Skal gjentas neste år. 
 
Innløping i mørklagt hall 
Showkamper med blandet lag 
Fulle tribuner 
Servering 
Utdeling av ildsjelpris 
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Håndballskole 
Har også vært arrangør av Rema 1000 håndballskole i år. 
 
Årsfest for trenere og lagledere 
HIL arrangerer årlig en årsfest for trenere og lagledere med utdeling av 
begeistringspriser etter inspirasjon fra Håndballforum 
 
Bjarne høstet stor applaus fra deltagere på sonemøtet – dette var 
inspirerende! 
 

Gruppearbeid 
 Klubbene ble delt inn i 4 grupper: 

 
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 
Byneset 
Charlottenlund 
Trygg/Lade 

Byåsen 
Freidig 
Selsbakk 

Hommelvik 
Utleira 
Rapp 
Heimdal 

Sverresborg 
Strindheim 
Vikhammer 

 
Diskusjonstema 

• Hvordan skal vi rekruttere flere barn og unge til håndballen? 
• Hvordan opplever klubbene arbeidet med frivillighet? 
• Hvordan rekruttere flere dommere på alle nivåer? Og hvordan 

videreutvikle dommere i sone Trondheim? 
• Seriespill for senior, kan noe endres her? 
• Nye spillmodeller 

 
Innspill fra gruppene: 
Rekruttering 
Gode trenere med god kompetanse «vinner» barna 
Godt samarbeid med andre avdelinger i idrettslaget, møter 
Kast ballen, godt samarbeid med skole 
Gode arrangement 
Starte tidligere, 1.klasse? 
«Håndball SFO» 
Introdusere håndball for de som ikke har familie som spiller -> f.eks. 
åpen hall 
Øke foreldreengasjementet 
Gode informasjonskanaler om tilbudet 
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Samarbeid 
Barnehåndball er artig og lekpreget 
Bruke eldre spillere 
Rekruttering er generelt ikke et stort problem. Å beholde spillere er en 
større utfordring. Ikke vær redd for å lære sporten til yngre spillere, mulig 
å gjøre leken håndballrelatert. 
 
Frivillighet/foreldreengasjement 
Krevende å få foreldre til å bidra 
Styret deltar på alle foreldremøter hver høst for å få etablert gode 
lagsapparat. 
Vi har blitt mere individualister. Oppleves som vanskeligere å rekruttere 
frivillige nå enn tidligere. Usikkerhet på hvordan pandemien har gjort 
utslag. 
Vi må være flinkere til å fordele oppgaver slik at ikke alt havner hos 
enkeltpersoner 
Dele opp oppgaver i flere småoppgaver 
 
Dommere 
Synlige dommerkontakter i klubbene  
Være flinke til å støtte opp om klubbens dommerkontakt(er) 
Digital teoridel får flere til å gjennomføre/fullføre 
Utfordring – flere dommere som ikke er tilgjengelig for dømming fordi de 
selv spiller kamper 
Utfordrende når en makker slutter 
Være tilgjenglig og i forkant når årskullene blir klar for dømming 
Positivt at dommersatsene er hevet 
«Freidigmodellen» - være tett på aktuelle årskull (Frode /CSK) har bistått 
og får mye skryt), trygge dommere ved oppfølging, støtte av en som er 
faglig trygg. Har dommertreff og alle vet hvem som er dommerkontakt. 
 
Seriespill for senior 
Mulig med aktivitetsserie lokalt? 
Kortere kamper? 
 
Nye spillmodeller 
Flere kamper samme dag, på samme sted 
Vikhammer - ønsker større fokus på spillerutvikling, jo større bredde jo 
bedre topp. Klubber må hjelpe med hverandre. Samarbeidslag. Tilby de 
beste noe, tilby de nest beste noe. 
 

Sereiereglement 
 Punkter fra seriereglementet 20/2023 finner du her: 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-
20222023/seriereglement-20222023/ 
 

• Dispensasjoner pkt. 6 
• Omberamming pkt. 7 
• Gjennomføring av kamp pkt. 8 
• Klubbsamarbeid pkt. 12 
• Gebyrer pkt. 17 

 
 
Seriereglementet 23/24 

• Sonemøter november - informasjon til klubber 
• RS-møte 6. Januar - Forberedende behandling 
• Frist soner/klubber 20. Januar 2023 
• Regionstyremøte 3. mars 2023 - Seriereglementet vedtas 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-20222023/seriereglement-20222023/
https://www.handball.no/regioner/region-nord/kampaktivitet/sesongen-20222023/seriereglement-20222023/
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• Fredag 17. mars 2023 - Publisering vedtatt seriereglement  
• Lørdag 1. April 2023 - Påmeldingene åpner 

• Innspill sendes til kristian.valstad@handball.no  
 

  
Mål og Handlingsplan 
 • Klubbsatsningen 

• Klubbhusarbeidet 
• Rekruttering og inkludering 
• Dommerarbeidet 
• Treneren 
• Nasjonal elitehåndball 

 
Gruppediskusjoner – Tema «Ut i klubb» 

• Hvilke tiltak mener dere bør videreføres fra 2020-2023? 
• Hvilke tiltak mener dere bør tilpasses fra 2020-2023? 
• Hvilke tiltak bør tas bort fra 2020-2023? 
• Hvilke nye tiltak bør vi ha fokus på i 2023-2026? 

 
Konkrete og målbare tiltak 
Dommerutvikling 
Fremme verdiene våre  
Bedre kartlegging av klubbene/behov ut mot klubb 
Trenersamarbeid – Inspirasjonssamlinger – Trenerforum 
Ut i klubb – klubbesøk 
Kostnadsbilde 
Beholde spillere 13-20 år i håndballen 
Skadeforebyggende tiltak 
 

Regionens tiltak: 

 Tilrettelegge slik at klubbene får en 
enklest mulig hverdag. Kartlegge og 
innhente klubbenes behov. 

 Gjennomføre klubbhusmoduler ute i klubb. 
 Være aktiv og bruke fagstoff på kurs, 

sonemøter, forum o.l. Avholde 
inspirasjonssamlinger for trenere, 
spillere og dommere. Utarbeide en plan 
med skadeforebyggende øvelser som 
klubbene kan følge. 

 Bistå klubbene med å lage en 
dommerplan for å rekruttere og 
beholde. 

 Sikre at dommerkontakter følges opp av 
regionen. 

 Ha relevant og informativ aktivitet på sosiale 
medier. 

 Benytte webinar/videokonferanser som 
hjelpeverktøy på flere typer møter med 
sonene, klubbene, dommerne, trenerne 
og spillerne. 

 Jobbe aktivt med klubbene for å 
gjennomføre prosjekt innen 
integrerings-og 

mailto:kristian.valstad@handball.no
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inkluderingsarbeidet, samt 
rekruttere og beholde barn og unge 
med minoritetsbakgrunn. 

 Gjennomføre kampanjer som 
fremmer våre verdier; begeistring, 
respekt, innsatsvilje og fair play 

Inkludering og integrering i NHF Region Nord 
 Parahåndball - Tilrettelagt håndball – Hjerteligaen – 

(utviklingshemmede) 
 

• Gjennomfører nå en kampanje for å rekruttere flere barn og unge 
inn på lag som er i gang, eller ved å opprette egne barnelag. Disse 
vil da bli egen pulje i Hjerteligaen. 

 
For informasjon, motivasjon og inspirasjon, se følgende link: 
https://hjerteligaen.handball.no 
 
For mere informasjon ta kontakt med: ingerjohanne.bakke@handball.no 
 
Parahåndball – rullestolhåndball (fysisk funksjonsnedsettelse) 
 

• Norges Håndballforbund ønsker at flere med en fysisk 
funksjonshemming/rullestolbrukere, skal få et tilbud i norsk 
håndball.  

 
Er det flere klubber som ønsker å starte et slikt tilbud? Ta kontakt med 
eva.skei@handball.no for mer info og hjelp. 
 
Fargerik Håndball – flere barn, unge og familier inn i våre 
håndballklubber 
 
Du kan søke Norges Håndballforbund om tilskudd til aktiviteter i klubbene.  
Informasjon og søknadsskjema får du ved å kontakte 
eva.skei@handball.no 
 

Eventuelt 
 Pkt. Caseutfordringer utgikk fra agendaen pga. tidsforbruk under 

gruppearbeid samt Mål og Handlingsplan 
 
 

NESTE SONEMØTE – Januar 2023 
 
Trondheim 22. november 2022 

https://hjerteligaen.handball.no/
mailto:ingerjohanne.bakke@handball.no
mailto:eva.skei@handball.no
mailto:eva.skei@handball.no
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