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Referat fra sonemøte 22.11.2021 – Sone Trondheim 
 
Til stede: 
 
 
 
 
 
 
 
Fraværend
e: 

Tore A. Østerlie – Soneleder Trondheim 
Ola Tømmerås – Klubbrådgiver NHF Region Nord 
Rune Nervik – Spill/Trening NHF Region Nord 
 
Klubber: 
Byneset, Byåsen Bredde, CSK, Flatås, Freidig, Heimdal, Hommelvik, 
Kattem, Kolstad, National, NTNUI, Ranheim, Rapp, Sjetne, Strindheim, 
Sverresborg, Utleira og Vikhammer [18] 
 
Bratsberg, Gøy HK, Nidelv, Selsbakk, Jonsvatnet, Klæbu, Malvik, Tiller og 
SPKL Trygg/Lade [9] 

 
Dato: 22.11.2021 
Sted: Flatåshallen 
Referent: 
 
Agenda: 

Tore A. Østerlie 
 

1. Velkommen/praktisk info 
• Hallfordeling Trondheim Kommune v/Rune Nervik 
• Lokale saker 

- Kortbane 
- LIVE 
- Dommmere ikke berammet på kamper 
- Covid-19 
- Kursaktivitet 

• Gruppearbeid – Tema: Klubbstyrt klubb 
• Temaserie – Status så langt i sesongen 
• Håndballforum 2022 
• Seriereglement for sesongen 2022/23 
• Håndballtinget 2022 
• Eventuelt/runde blant klubber 

 
  
Hallfordeling i Trondheim 
 Rune presenterte hvordan hallfordelingen i Trondheim foregår. 

Hallfordelingsgruppen består av alle innendørsidrettene. 20 idretter har 
behov for idrettshall, samt rundt 10 idretter som har behov for gymsal. 
 
Rammetid – den andelen av timer i hall som fordeles til idrett. Rammetid 
tildeles i kommunale haller samt kjøpt tid i fylkeskommunale og private 
haller. 
 
Rammetidsfordelingen ledes av Trondheim Idrettsråd. Det er 
idrettsregistreringen pr. 31.12 året før som legges til grunn for 
fordelingen mellom idretter.  
 
Idrettsperioden er definert fra 1. september til 30. april 
Sommerperioden er definert fra 1. mai til 30. august 
 
Fordeling mellom håndballklubber – Antall lisensierte spillere legges 
til grunn for tildeling av halltimer. I tillegg kompenseres det for klubber 
med 11/12-års lag (smålags-%) 
 
Kompleksiteten er stor og det er umulig å tilfredsstille alle.  
 
Det var ikke mulig fro klubbene å diskutere enkeltsaker/behov på 
sonemøtet og klubber som har behov tar direkte kontakt med Rune. 
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Viktig å følge med på arrangementslisten og ledige strøtimer i HANO som 
alltid er ajour. 
 
Henviser for øvrig til vedlagte presentasjon fra sonemøtet. 
 

  
Kortbane J/G 9 og 10 år 
 Skal være kortbanemål i alle haller nå. 

Merking ikke gjennomført. Trondheim kommune har 4-års syklus på 
vedlikehold av hallene og det er ikke avsatt egne midler til merking utover 
dette. 
 
Flere klubber uttrykte misnøye med mangelfull merking av kortbane. Det 
er derfor spilt noen kamper på full bane. 
 
Ola presiserte at dette ikke er ok og at kampene SKAL spilles på kortbane. 
Klubbene må selv merke opp bane dersom det ikke er oppmerket. Bruk 
gjerne tape/lapper for merking. Ikke bruk gaffa- eller sportstape. Da vil 
limet henge igjen på gulvet. 
 
Etter tilbakemelding fra klubbene så blir det ikke egne arrangementer for 
kortbane, men vanlig miniserie. Følg med på «Min Håndball» app for 
endringer (nye/trekte lag). 

  
  
  
Lokale saker 
 LIVE 

Flere kamper har ikke blitt avsluttet korrekt. Dette fører blant annet til at 
dommere ikke får oppgjør. Viktig å få avsluttet kampene korrekt med 
signering av dommer(e). 
 
Flere klubber påpekte av LIVE har vært ustabil i år. Ola bekreftet at det 
har periodevis vært problemer med server hos NIF. Gjelder ustabilitet for 
flere av idrettens systemer. Dette skal være rettet nå. 
 
Dommere ikke berammet på kamper 
Ihht. seriereglementet skal kampen gjennomføres uansett. En kamp skal 
ikke avlyses selv om det ikke er berammet dommere. De spillende lag må 
da avvikle kampen på best mulig måte. Gjelder alle nivå. 
 
Covid-19 
Gjennomgang av veilederen for idrett fra Trondheim Kommune. Mye 
anbefalinger gir rom for tolkning om aktivitet skal gjennomføres eller ikke. 
Her ble klubber oppfordret til å ta standpunkt og ikke overlate avgjørelser 
om gjennomføring til hvert enkelt lag. Ingen skal tvinges til å 
gjennomføre aktivitet pga. smittevernhensyn. Viktig å ha dialog med 
klubb og dommere dersom kamper må avlyses. 

Ref. tilbakemeldingene på møtet om at det var vanskelig å få tak i 
dommer: 

På Handball.no under dommerdagbok pr. dommer finner man hvilken 
klubb dommeren dømmer for.  

https://www.handball.no/system/dommersok/ 

 

https://www.handball.no/system/dommersok/
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Kursaktivitet (Kursperiode 3) 

Kurs Sone Sted Dato 
DT1 Trondheim Ranheim 23.11.2021 
DT1 Trondheim Charlottenlund 24.11.2021 
DBH Alle Teams 24.11.2021 
DBH Trondheim Malvik 25.11.2021 
DT1 Trondheim Sverresborg 30.11.2021 
T1 M7-12 Trondheim Ikke avklart Ikke avklart 
IBH Trondheim Ikke avklart Ikke avklart 
T2 Trondheim og 

omegn 
Ikke avklart Webinar 22/11 

DBH Trondheim Ikke avklart Ikke avklart 
 
 

Gruppearbeid, Tema: «Klubbstyrt klubb» 
 I forkant av gruppearbeidet ble det av holdt en anonym avstemming ved 

hjelp av Menti. Spørsmålet til alle klubber var «Er din klubb klubbstyrt» 
17 svarte JA, 5 svarte NEI 
 
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.» 
 
Gruppe 1: Byåsen, Heimdal, Tiller, Strindheim 
Gruppe 2: CSK, Utleira, Rapp og Freidig 
Gruppe 3: Flatås, Kolstad, Kattem, Selsbakk 
Gruppe 4: Hommelvik, NTNUI, Ranheim, Vikhammer 
Gruppe 5: National, Byneset, Sjetne, Sverresborg 
 
Følgende tema ble diskutert 

1. Diskutere hva dere mener med å være en klubbstyrt klubb 
2. Hvordan jobber din klubb med temaet klubbstyrt klubb 
3. Diskuter om klubbsamarbeid i praksis vil være enklere dersom alle 

klubber hadde vært klubbstyrt 
4. Dersom klubben din er en underavdeling av et hovedlag -> 

Hvordan samarbeider dere internt i klubben om f.eks. bruk av 
spillere og definisjon av primærsesong? Hvordan håndteres dette i 
praksis? Hvordan håndteres konflikter? Forsalg til forbedringer? 

 
Kort oppsummering - gruppe 1: 

1. Det som bestemmes av styret eller sportslig utvalg skal følges. 
Viktig at klubben har en sportsplan. Vanskelig å være klubbstyrt, 
verre jo større klubben er. Velge informasjonskanal. 

2. Revideres årlig. Gjøres kjent i klubben. 
3. Ja, særlig i forbindelse med overganger 
4. Fotball og håndball fungerer ikke, avh. Av trenere 

 
Kort oppsummering gruppe 2 

1. Handler om hvilke verdier klubben har. Tar mye tid. 
2. Klubbhåndbok – Omfattende dokument som beskriver «Slik gjør vi 

det i klubben vår» 
3. Klubber snakker om hverandre istedenfor med hverandre. Viktig å 

forstå hva spilleroverganger kan forårsake i spillergrupper. Bli kvitt 
ukultur ift. spillerfisking. 

4. Lage en samhandlingsplan med verdier og regler for alle idretter 
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Kort oppsummering gruppe 3 

1. Alle skal forstå klubbhåndboka.  
2. Klubbhåndbok -> må oppdateres jevnlig. Ikke i mål (Flatås). 

Lojalitet ift. bekledning. Trener- og lagledermøter. 
3. Ja, ikke love for mye ovenfor hverandre 
4. Greit mellom mange avdelinger, hovedutfordring mellom fotball og 

håndball. Håndteres ikke på klubbnivå, men på trenernivå 
 
Kort oppsummering gruppe 4 

1. Ulik sammensetning i denne gruppen, men har mye av de samme 
oppfatningene som de foregående oppsummeringene 

2. Opplever at konflikter håndteres på et for lavt nivå i klubben (HIL) 
3. Legge til rette for bedre dialog mellom klubbene 
4. Ønskelig med et felles rammeverk for hele klubben for å unngå 

konflikter mellom idrettene 
 
Kort oppsummering gruppe 5 

1. Gå via SU/styret ved samarbeid med andre lag/klubber, sosiale 
kvelder, være publikum på hverandres kamper på tvers av 
årganger, kickoff arrangement ved oppstart sesong, jevnlige 
trener/lagleder møter, følge vedtak fra årsmøter 

2. Utarbeiding og revidering av sportsplan, årsmøte og årshjul, 
samhandling mellom idrettene i klubben 

3. JA! Mye enklere om alle følger de samme retningslinjene slik at 
ting blir mest mulig standardisert og ikke minst enklere for 
nestemann å overta et verv nå det er tydelig hva oppgavene til 
vervet er. Klubbstyrt klubb vil nok forenkle mye samtidig som det 
er enklere sagt enn gjort.  

4. Forankring av verdier, visjon og misjon, holdningsarbeid og fair 
play, organisasjonsutvikling og klubbhåndbok som beskriver 
hvordan klubben skal være organisert på tvers av idrettene. 
Samhandlingsmøter to ganger/år (gjerne ved oppstart/avslutning 
sesong, f.eks. etter hallfordeling har blitt sendt ut i august). 
Konkret eksempel: samhandlingsmøte mellom fotball og håndball i 
august vil bidra til at fotball kan justere sine treningstider på de 
respektive årganger slik at de som trener både fotball og håndball 
slipper å må velge mellom fotballtrening eller håndballtrening på 
samme dag f.eks. Det er mye enklere å flytte på treningstid på en 
fotballbane enn det er å flytte på halltid. På denne måten vil man 
som klubb ikke spolere for hverandre og likevel gjøre en innsats  

Temaserie J/G 11 og 12 år 
 Litt ulik opplevelse av utgruppert forsvar i praksis. Virker ikke om alle 

trenere har fått med seg dette. 
 
Ola ønsker tilbakemelding fra klubber dersom regelen ikke blir fulgt opp i 
kamp. 
 
Flere trenger veiledning ift. kampgjennomføring i temaserien. 
 

  
Håndballforum 
 Erfaringer fra klubber som deltok i år: 

Marte (Freidig) – veldig fornøyd med årets håndballforum på Stjørdal, 
både det faglige programmet og inspirasjon. Deltakelse anbefales på det 
sterkeste 
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Det blir felles håndballforum for hele Region Nord i 2022. I år ble det et 
3-delt arrangement (Stjørdal, Molde og Tromsø) pga. covid. 
 
Alle klubber ble oppfordret til å delta neste år. Det var dessverre lav 
oppslutning fra Sone Trondheim i år. 
 

Seriereglement 2022/23 
 Regionserie J/G 16 år 

Administrasjonen i RN og regionstyret vil evaluere kamptilbudet etter 
sesongen 2021/22. Alle klubber som deltar i regionstyrets vil motta en 
mail hvor de blir bedt om å evaluere regionserien. Hva fungerte? Hva kan 
bli bedre? 
 
Regionserien 2022/23 utvides til å gjelde klassene J/G 16 år og J/G 20 år. 
 
Bakgrunn for endring er etter forslag fra klubb – ønsker regional serie for 
alle klubber i hele regionen i klassen J/G 16-20 år. 
 
Det blir ingen endring for Bringserien (J/G 16 år) sesongen 2021/2022. 
 
Nasjonal utvidelse i Lerøyserien og NM Junior medfører ingen endring av 
J/G 20 år i regional serie sesongen 2021/22. 
 
Trond (Utleira) stiller spørsmål om finansieringen av regionserien og 
mener at det blir en stor ekstrakostnad for klubbene som deltar. Mener at 
NHF sentralt bør utfordres ift. finansieringen av regionserien. 
 
NB! Frist for klubber til å komme med innspill til seriereglementet er 15. 
januar 2022. Tilbakemeldinger skal sendes skriftlig til seksjonsleder 
Kristian Valstad i RN kristian.valstad@handball.no. 
 
 
 
Ny 3. divisjon 
Ola informerte om at det diskuteres omlegging av dagens 3. divisjon. Det 
er mulig at flere avdelinger slås sammen og at nedrykksstreken flyttes. 
Flere avdelinger i 3. div. har svært få lag. Gjelder særlig nordover. Det 
diskuteres derfor antall lag i både 3. og 4. divisjon. Bakgrunnen for 
forslaget er et ønske om å heve det sportslige nivået. 
 
 
 
 

Håndballtinget 2022 
 Håndballtinget 2022 avholdes på Scandic Park Sandefjord 6.-8. mai 2022. 

 
Forslagsfrister 
Klubber (sendes gjennom regionen) – 01.02.2022 
Tingvalgte organer – 10.02.2022 
Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt – 10.02.2022 
Generalsekretæren – 10.02.2022 
Regionene – 10.02.2022 
Forbundsstyret – 20.02.2022 
 
Tingdelegater skal velges. 
 
 

NESTE SONEMØTE – Månedsskifte januar/februar 2022 
 
Trondheim 22. november 2021 

mailto:kristian.valstad@handball.no
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