
Referat fra sonemøte onsdag 12.februar 2020 

 

Tilstede: Lars Anders Helgemo (Skaun) Heidi Haltli (Surnadal) Ane Forslund (Surnadal) Jon 
Ivar Syrstadeng (Meldal HK) Jo Forslund (Kyrksæterøra) Wenche S.Røstvold (Kyrksæterøra) 
Thomas Estrin ( Kyrksæterøra) Heidi Berg Bjerkan (OIF) Lena L.Anthonsen (Hitra) Gro Baar 
(Rindal) Gunn Iren Grytbakk Røen (Rindal) Beate Bonvik (Lensvik) Ove Runhaug (OIL, 
dommerkoordinator) Tonje Tangvik (Klubbrådgiver) Berit Kvåle (Soneleder) 

Forfall: Frøya, Svorkmo, OIL og Halsa 

• Runde rundt bordet, kort presentasjon av den enkelte 
 

• Sluttspill J/G 14: 17.-19.april i Trondheimsområdet. NB: Vegringsfrist for deltakelse 
10.mars. 
 

• J/G 10- husk ingen tabell, resultatregistrering. LIVE brukes kun til signering av 
dommerne. 
 
 

• Fått tilbakemelding om at Tanemhallen ikke er egnet til 10-års arrangement, pga 
ingen plass å sitte. Kan bli lang dag da. 
 

• Barnehåndball: Det skal være moro å spille håndball, ingen bør vinne med mer enn 
10 mål.  Har din klubb et lag som til stadighet vinner med store siffer: Ta en runde 
internt, viktig med bevisstgjøring til trenere/lagledere på dette området. Det er de på 
benken som har ansvar for at begge lag har mål ved kampslutt. Viktig her er: 
fordeling av spilletid, bytte posisjoner, gi de som har kommet lengst utfordringer før 
de skyter osv. 
 

• Dommer barnehåndball/dommerutvikler barnehåndball: E-læringskurs på dommer 
barnehåndball, deretter ei praksisøkt, før praksiskamper. Praksisøkt kan kjøres i egen 
klubbregi av klubbens dommerkontakt eller andre egna personer. Alle klubber skal ha 
en dommerkontakt. Prøveprosjekt i vår sone at dommere kan ta kurs det året de 
fyller 14 år. Husk at de som skal ta dommerkurs må ha egen profil i min idrett, de kan 
ikke være registret i foreldrenes profil. 
 

• Dommerarbeid i klubb-GLADSAKJ Kyrksæterøra har hatt fin utvikling, hadde ingen 
dommere i fjor- denne sesongen 5 dommere! Dommerne blir tett fulgt opp av 
klubbens dommerkontakt og dette er nok en suksessfaktor. Samtidig er også 
klubbens sekretariat opptatt av å støtte dommerne. 
 

• Kommentar til dommeroppsett: Dommere til kampene blir ofte ordnet for seint. 
Klubber opplever at dommeroppsettet ser fint ut fredag, men på lørdag er alle 



dommerne fjernet fra listen. Dette skaper problemer. Dommere får beskjed for seint. 
NB: Dommerkontakter må hjelpe yngre dommere med sperrefrister, så det blir 
enklere for oppsettmedarbeider. 
 

• Nytt fra konkuranseteam: Lerøyserien 20/21- jenter arrangeres med 36 lag, gutter 
med 27 lag. Bringserien 20/21- jenter arrangeres med 54 lag, gutter med 36 lag.    
Nytt tilbud neste sesong- Juniorserie- erstatter dagens regionale J/G 18 år, tilhører 
20-årsklassen, obligatorisk å delta i juniorserien hvis deltakelse i Lerøy, 2x25 min, 14 
spillere, 2 timeout. Barnehåndball: Fortsetter med nedsenket tverrligger på J/G 10 år 
og J/G11 år. 6-erhåndball J/G11 og J/G12 år.  Nytt fra neste sesong- Kortbane-5`er 
håndball- J/9-10 år, kortere bane, hensikten er å klargjøre spillere, trenere og 
foreldre til ordinært spill på stor bane, gradvis utvikling av spillet, mer ballberøring. 
Banen blir kortere, det ene målet skal brukes som før, oppblåsbart mål må kjøpes 
inn. Halleierne vil få tilsendt epost om å kjøpe inn slike mål. Nye baner må teipes 
opp- mer info kommer. Kortbanearrangement prøves ut i vår sone søndag 15.mars i 
Hemnehallen(J10-årsdag) Dette er i gang allerede i andre regioner og har blitt meget 
godt mottatt.  
 

• OL-kvalik for Håndballgutta i Trondheim Spektrum 17.-19.april. Fire nasjoner deltar 
inkludert Norge, alle skal spille mot hverandre disse tre dagene. De to beste går til 
sommer-OL i Tokyo på august i år. Deltakende nasjoner: Norge, Chile, Brasil og Sør-
Korea. Billetter (3-dagers) er lagt ut for salg 
 

• Regionsting 2020: 9.mai på Scandic Hell. Sone Orkdal skal stille med 3 delegater, 
disse velges på neste sonemøte i april. Frist for å melde inn saker til tinget er 9.mars. 
 

• Håndballforum 2020: Gjennomføres helgen 4.-6.desember under EM for kvinner, alle 
3 forumene i Regionen blir samlet til 1. Vil foregå på Scandic Lerkendal/Hell, 
kampbilletter til mesterskapet er inkludert i deltakelsen. Pris ikke avklart enda. Sett 
av helga allerede nå, kanskje styret i din klubb kan bruke dette som et julebordJ 
 

• EURO 2020: Den innledende delen av herremesterskapet som ble arrangert i 
Trondheim på januar ble en kjempesuksess, veldig mange positive tilbakemeldinger 
fra alle instanser. På desember kommer damene og skal spille sine innledende 
kamper. Arrangementet følger samme mal som i januar. Norge som er i gruppe C skal 
spille sine kamper den 3., 5. og 7.desmber, motstandere ikke klare enda. Billetter er 
lagt ut for salg, 6-og2-dagersbilletter i første omgang. Klubbilletter kommer for salg. 
 

• Styrearbeid i klubb: Snakket litt rundt bordet om dette, viktig at klubben er 
klubbstyrt og ikke styrt av enkelttrenere og foresatte. 
 

• Neste sonemøte onsdag 22.april kl 18-21:00 i Orklahallen. 
 
Møtet slutt kl 20:45. 



Ref: Heid Berg Bjerkan/ Berit Kvåle 
 

 

 

 


