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Referat fra sonemøte 02.03.2022 – Sone Trondheim 
 
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværend
e: 

Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 
Ola Tømmerås – Klubbrådgiver NHF Region Nord 
Svein Olav Øie – DL NHF Region Nord 
Kristian Valstad – SL Klubbservice NHF Region Nord 
Nina Tranås – RS Region Nord 
 
Klubber: 
Byneset, Byåsen Bredde, Charlottenlund, Flatås, Freidig, Heimdal, 
Kattem, Klæbu, Kolstad, Nidelv, NTNUI, Ranheim, Rapp, Selsbakk, 
Strindheim, Sverresborg, Tiller, Trygg/Lade og Utleira [19] 
 
Bratsberg, Gøy HK, Hommelvik, National, Sjetne, Jonsvatnet, Malvik og 
Vikhammer [8] 

 
Dato: 02.03.2022 
Sted: Kolstad Arena 
Referent: 
 
Agenda: 

Tore A. Østerlie 
 

1. Velkommen/praktisk info 
• Presentasjon av nye ansatte i NHF Region Nord 
• Lokale saker 

- Omberamminger/dommerberamming 
- Utsettelse av kamper 
- Årsmøter 

• Gruppearbeid – Tema: Utfordringer foran neste sesong - 
Kartlegging av neste sesong – Spilleroverganger (oppfølging 
fra siste soneomøte, Klubbstyrt klubb) 

• Håndballforum 2022 
• Håndballtinget 2022 

- Gjennomgang av tingforslag fra RN 
- Valg av tingdelegater 

• Eventuelt/runde blant klubber 
 

  
Velkommen/praktisk info 
 I forkant av sonemøte ble alle klubber invitert til å se på kampen mellom 

Kolstad og Drammen HK. Ca 25 deltakere var med så kampen som ble 
svært spennende/underholdende. (Kolstad vant med ett (1) mål). Artig å 
kunne starte et sonemøte med et toppoppgjør i norsk håndball i fullsatt 
hall. 

  
Presentasjon av nye ansatte i NHF Region Nord 
 Hilde Martinsen – Ny klubbrådgiver for Sone Fosen, Gauldal, Orkdal og 

Nord Østerdal 
 
Tuva W. Johannessen – Ny klubbrådgiver for Sone Stjørdal, Innherred, 
Namdal og Helgeland 
 
Marthe Nesset – Ansatt som dommeroppsettsansvarlig i Region Nord 
 
Stine Kojen Rognmo – Ansatt som administrasjonsmedarbeider med 
ansvar for sosiale media, web og info 
 
Victoria Koen – Vikariat som spillerutvikler med ansvar for lokale 
samlinger, utfordrersamling og RLM 
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Lokale saker 
 Omberamminger/dommerberamming 

Full åpning for kampaktivitet fra uke 7 har ført til stort press på hallflater. 
 
Masse skryt til klubber for fleksibilitet rundt omberamminger og flytting av 
treningstider pga. avvikling av kamper ���� 
 
Flere klubber melder om at det har vært tøft for spillerne med full 
kampaktivitet pga. manglende trening. Har ført til slitasje/skader i kamp. 
 
Det merkes noe frafall blant klubbene etter pandemien og nedstenging. 
Fasit kommer sannsynligvis neste sesong. 
 
Det meldes om behov for dommertrinn I så snart som mulig. Ola 
informerte om at det er sendt ut info om påmelding til klubbadresser. 
Neste kurs er 2. mai med frist for påmelding 29. april 
 
 
Utsettelse av kamper 
Dersom begge lag er enig om utsettelse er arrangørklubb selv ansvarlig 
for å finne nytt ledig tidspunkt. Husk at man er ansvarlig for å varsle 
dommer(e) ved utsettelse. 
 
 
Årsmøter 
Noen klubber har allerede gjennomført årsmøte. Frist for gjennomføring 
er 31. mars. 
 
Alle klubber ble spurt om det forventes store utskiftinger i klubbenes 
styrer og andre tillitsvalgte (bl.a. sportslig utvalg). Det var enighet om at 
rekruttering til styreverv oppleves som vanskeligere etter pandemien. 
Virker som om veldig mange synes det er vanskeligere å frigjøre tid til 
fritidsaktiviteter enn før Corona. Her har idretten en stor utfordring. 
 
Kattem har forsøkt de 2-3 siste årene å la styreverv gå på rundgang 
mellom lagene. De har gode erfaringer med dette, men ser også at det er 
vanskelig å få til kontinuitet i styrearbeidet.  

Kursaktivitet (Kursperiode 4) 

Kursoversikten i RN finner du ved å klikke på lenken nedenfor:  
 
https://www.handball.no/regioner/region-
nord/utvikling/utdanning/kursoversikt/ 
 

Kolstad Håndball – Fra «løkkehåndball» til Champions League 
 Vi hadde invitert Jostein Sivertsen, daglig leder i Kolstad Håndball for å 

snakke litt om deres satsing og hva det betyr for breddeklubbene i sone 
Trondheim og i regionen. 
 
Jostein viste video som ble vist på pressekonferansen der nye 
spillersigneringer ble presentert. Samme video har også vært vist for 
nåværende og mulige sponsorer for å vise hva Kolstad står for og hvilke 
veivalg som kreves for å nå deres målsettinger. 
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Hvordan bygge omdømme via prestasjoner og holdninger? 
 
Stort fokus på gode arrangement – kamper, cuper og treningssamlinger 
 
Kolstad Arena åpnet september 2018 med 3400 m2 og tilskuerkapasitet 
på 2500. Eies av Trøndelag Fylkeskommune og driftes av Kolstad 
Håndball. 
 
Hallen har vært en viktig suksessfaktor for Kolstad.  
 
Kolstad ser på breddehåndballen som et viktig samfunnsengasjement 
hvor det skal være plass til alle -> Topp og bredde hånd i hånd. 
 
Nærmiljø Trøndelag Nasjonalt 
Håndball for alle Håndballskoler Rema 1000 

håndballcup (Norges 
største innendørs 
håndballcup med ca. 
6000 deltakere) 

Fargerik håndball Posisjonsskole  
Klubbsamarbeid Klubbesøk  

 
Fremtidsvisjoner: 
 

• Kolstad Håndball skal skape Norges råeste 
idrettsopplevelser 

• Allianseavtale Kolstad/Byåsen 
• Satsing på rekruttlag 
• Profesjonalisering (tett samarbeid med Olympiatoppen) 
• Bygge Kolstad til en europeisk toppklubb 

  
Gruppearbeid – Utfordringer neste sesong/spilleroverganger  
 Definisjon – «Å være en klubbstyrt klubb betyr at alle lag og 

underavdelinger følger årsmøtet og styrets retningslinjer og føringer. 
Ingen enkeltpersoner, trenere eller lag kan gjøre «sine enge ting» på 
tvers av det som er vedtatt.» 
 
 
Følgende tema ble diskutert 

1. Diskuter klubbenes utfordringer foran neste sesong (relatert til de 
to siste sesongene 

2. Er arbeidet med å kartlegge for ny sesong påbegynt? 
3. Diskuter temaet spilleroverganger. Hvordan skal klubber foreta 

henvendelser (relatert til temaet på forrige sonemøte «klubbstyrt 
klubb». 

 
Det ble delt inn i 4 grupper som diskuterte ovennevnte punkter. 
 
Kort oppsummering - gruppe 1: 

1. Dommere. Ønsker å utfordre RN ift.. Å skape bedre 
dommermiljøer. Blir for svakt miljø i egen klubb. Ønsker å 
forsterke miljøene m/samarbeid på tvers av klubber. Artigere med 
flere dommere pr. klubb på kurs. 
- Frafall, må kartlegges på hvert enkelt årskull 

2. Kartlegging er i gang. Hovedfokus på rekruttering og 
håndballskole. 
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3. Skal aldri ta direkte kontakt med spillere. Kontakt skal foregå på 

klubbnivå. Klubber skal ikke ta kontakt med spillere før etter Bring 
(16 år).  Viktig at klubber er aktive forhold til trenere og foreldre i 
forhold til dette. Også viktig at klubber hjelper hverandre. 

 
Kort oppsummering gruppe 2 

1. Frafall er en stor utfordring. Klubbene må jobbe minst like mye for 
å beholde spillere/lag som rekruttering. Ønsker at de «store» 
klubbene tar større ansvar for å utvikle spillerne i klubben de er. 

2. Diskuterte mye av de samme punktene som gruppe 1, støttes. 
3. Diskuterte mye av de samme punktene som gruppe 1, støttes. Bli 

kvitt ukultur ift. spillerfisking. 
 
Kort oppsummering gruppe 3 

1. Utfordringer med fotball og BDO. Det oppleves som forstyrrende 
for håndballen at fotballen er dominerende gjennom hele året. 
BDO samlinger har «status» blant mange. Et mål om å gjøre 
håndballen så artig at spillere prioriterer dette.  

2. Kartlegging er i gang. Fokus på å beholde spillere og rekruttering.  
3. Enig med de to forrige gruppene. Prøver å få tilbake kulturen med 

å være mere klubbstyrt. CSK har vedtatt at de ikke skal godkjenne 
noen overganger uten at dette er avtalt med styret. 

 
Kort oppsummering gruppe 4 

1. Treningstid er en utfordring. Klubber med mye yngre årsklasser 
trener utelukkende i gymsal. Andre klubber bruker gymsal som 
støtte i tillegg til hall. I tillegg kjøpes det en del treningstid som 
medfører økte kostnader. Det er også en stor utfordring på mangel 
av målvakter i årsklassene 12, 13, 14 og 15 år. Her må det gjøres 
en innsats. 

2. Diskuterte mye av de samme punktene som gruppe 1, støttes 
3. Diskuterte mye av de samme punktene som gruppe 1. Ønsker flere 

klubbstyrte klubber 
 

  
Håndballforum 
 Lørdag 27. august på Scandic Lerkendal, Trondheim. Felles håndballforum 

for hele Region Nord i år! 
 
Nina presenterte Håndballforum 2022 og oppfordret alle klubber til å 
melde seg på. Mange Trondheimsklubber var savnet i fjor. Faglig stort 
utbytte og mye sosialt. Se presentasjon for kostnader og påmelding. 
 
Nina oppfordret også alle til å melde inn kandidater til årets 
begiestringspriser. Det er veldig stas bare det å bli nominert. Alle kjenner 
noen som fortjener å bli satt pris på ���� 
 
Henviser ellers til hva som tidligere deltakere fortalte om sine erfaringer 
fra håndballforum i fjor. 
 

Håndballting 2022 - Sandefjord 
 Håndballtinget er øverste organ i NHF og avholdes på Scandic Park 

Sandefjord 6.-8. mai 2022. Sone Trondheim har 4 representanter + 1 
vara som skal velges som tingdelegater på dette sonemøtet. 
 
Forslagsfrister 
Klubber (sendes gjennom regionen) – 01.02.2022 
Tingvalgte organer – 10.02.2022 
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Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt – 10.02.2022 
Generalsekretæren – 10.02.2022 
Regionene – 10.02.2022 
Forbundsstyret – 20.02.2022 
 
 
Nina presenterte forslagene til tingsaker fra RN. To saker er fra RS og to 
fra klubb/soner. Henviser til vedlagte presentasjon for detaljer om 
sakene. 
 
Valg av tingdelegater fra Sone Trondheim: 
 
Ola presenterte foreslåtte tingdelegater + vara: 
 
Nina Tranås, Styremedlem Region Nord 
Tore A. Østerlie, Soneleder Trondheim 
Elin Renolen, Strindheim 
Johny Nilsen, Kolstad 
 
Vara: 
Kristin Sumstad Hansen, Byåsen 
 
Ola foretok avstemming – Alle foreslåtte kandidater ble valgt! 
 
 

Eventuelt 
 - Kast ballen kjøres igjen til høsten 

- Invitasjoner til skoler sendes ut i april 
- Viktig at klubbene oppretter dialog med skolene etter at 

invitasjonene er sendt ut 
 
 
 

NESTE SONEMØTE – Mai 2022 
 
Trondheim 02. mars 2022 
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