
Referat fra sonemøte onsdag 22.april 2020 

 

Det ble avholdt Teamsmøte pga COVID-19.  

Tilstede: Heidi Haltli (Surnadal) Stian Faksnes (Surnadal) Per Sigbjørn Stølen (Meldal HK) Jo 
Forslund (Kyrksæterøra) Nina E. Klungervik (Kyrksæterøra) Heidi Berg Bjerkan (OIF) Lena L. 
Anthonsen (Hitra) Wenche B. Larsen (Hitra) Gro Baar (Rindal) Beate Bonvik (Lensvik) Rune 
Breimo (Orkdal) Steinar Holthe (Orkdal) Lene Jønland (Orkdal) Hege Romundset (Aure) Lars 
Anders Helgemo (Skaun) delvis med, Erik Dragset (Meldal HK) delvis med, Torgeir Strand 
Fjelnset (Halsa) delvis med, Tonje Tangvik (Klubbrådgiver) Berit Kvåle (Soneleder) 

Forfall: Frøya og Svorkmo 

Presentasjonen fra sonemøtet blir sendt ut i tillegg som et eget 
vedlegg. 
 

• Runde blant klubbene: Kort presentasjon av den enkelte. 
 

• Lokale saker: Kun Orkdal som har meldt inn ønske om mer info ang gjennomføringen 
av 10-årskamper/kortbane håndball. 
 

• Status regionsting 2020: Skulle vært avholdt 9.mai på Scandic Hell, men er utsatt pga 
COVID-19. Håper å få arrangert det i midten av juni enten som et enkelt møte eller i 
verste fall via Teams. Sone Orkdal skal stille med 3 delegater, disse velges på neste 
sonemøte i mai.  
 

• Seriereglement 20/21: Region Nord planlegger neste sesong som vanlig.           
Antilag: En spiller tilhørende klassene J/G13 –J/G20 kan delta i 4 nasjonale/regionale 
obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en uke. Perioden defineres som 
mandag til og med søndag. En spiller tilhørende klassene J/G13-J/G20 kan delta i 10 
nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb over full tid i løpet av en måned 
Perioden defineres som første dato til siste dato i måneden. Det anbefales at samme 
spiller ikke deltar i mer enn 45 nasjonale/regionale obligatoriske kamper for klubb 
over full tid pr sesong.                                                                                                                                                     
Spillesystem: J/G 15 år Trøndelag- islandsk modell opprettholdes etter evaluering fra 
deltakende klubber fra ses 19/20. Håper barnesykdommene fra første sesong blir 
luket bort. Maks 3 spillere mellom lag i samme klubb og samme klasse for å 
opprettholde intensjonen med islandsk modell. Dette bør følges opp! Regionen må 
se på kamprapporter, evnt hvis arrangør oppdager feil så skal de varsle regionen. 
Bestrafning for bruk av ikke spillerberettiget spiller i 15-års serien, samme som bruk 
av de i andre seriene.                                                                                                                      
J16 blir Toppserie. 



Dagens 18-års serie utgår, blir erstattet med J/G 20 år (Juniorserie) Der kan spillere 
fra 16-20 år delta. 
3. og 4.div KS/MS- trenger ikke å melde på lag, men de MÅ varsle Tonje hvis de IKKE 
skal delta. 5.div må meldes på. 
VIKTIG: Klubbene må inn og oppdatere kontaktinfo på lagene i TA. 
Sluttspill J/G 14år: 9.-11.april, vegringsfrist 15.februar 2021. 
Kortbane - 5`er håndball: I klassene J/G 10 år. Regionen kommer til å sende ut info 
om innkjøp av mål til alle haller. Forslag om å legge på slike lapper som oppmerking, 
ikke bruk tape!!! Kommer mer info på sonemøte i mai, noen forsker på å lage ei 
matte som kan brukes. 
Fellesrunde for 3.div: Det er planlagt fellesrunde som avslutning for 3.div KRS/MRS 
også neste sesong (slik som det skulle vært i år) 
 
 

• Dommerkontakter/dommerutvikler sesongen 20/21:  
Dommere i klubb og dommerkvote: En person som har både funksjon som dommer 
OG dommerkontakt, vil bare bli telt som 1 på dommerkvoten uavhengig av hvor aktiv 
man er som dommerkontakt. MEN en person som har funksjonen dommer OG 
dommerutvikler vil bli tellende som 2 på dommerkvoten (så fremt kravene er oppfylt) 
Dommerkontakt: Mer som en administrativ funksjon, kan være en frivillig. Kan få 
ansvar for påmelding, utstyr til dommere og kommunikasjon ut til dem. 
Dommerutvikler: Må ha dommerutviklerkurs. Bistå dommerne rundt kamper, følger 
dem opp før/under og etter kamp, observatørrolle. Nytt fra høsten av er at klubbene 
selv skal sette opp dommere på kamper fra 11år og nedover på sine arrangement. 
Dommere til disse kampene må også legges inn i TA slik at lagene som skal spille ser 
hvem som skal være dommere. Dommerkontakten kan gjøre dette. Har ikke klubben 
dommere, må man høre med naboklubben eller høre med andre dommere direkte. 
Det holder med barnekampledere opp til J/G-11 år. Dommere til disse kampene må 
også legges inn i TA slik at lagene som skal spille ser hvem som skal være dommere. 
Det blir satt opp dommerutviklerkurs, er du dommer fra før så er det ikke så mye 
ekstra som skal til. Er du ikke dommer fra før så må du ha alt. Det er ytret ønske om 
dommertrinn 1 og 2 i sone Orkdal. 
Dommeregninger: Klubbene mener det er manglende opplæring på dette. Mange 
unge dommere kan det ikke, det må læres på dommerkurs! Hadde også vært greit at 
de som skal godkjenne regningene i klubben kan få mer opplæring på dette. 
 

• Viktige datoer: 
Påmeldingsfrist: Frist for påmelding av både lag og dommere 30.april. De som skal 
melde på dommere må ha funksjon dommerkontakt for å få det til.               
Samordnet registrering: Selv om årsmøtet i klubben ikke er gjennomført så må det 
sendes inn samordnet registrering. 
Forlag avdelingsoppsett: 8.mai. Alle klubbene må ta en runde med trenere/lagledere 
ang forslaget før neste sonemøte som er den 13.mai. 



Terminlisteforslag J/G 11-20: 3.juli.                                                                                      
Etter sommeren ønsker Tonje et møte med trenerne/lagledere for alle 10-årslag for å 
høre hvordan de ønsker at det skal være. Ønskes 10-årsdager? Skal sone Gauldal og 
Orkdal slås sammen? Osv osv. Endelig terminliste for J/G10 blir publisert 
30.september. 
Endelig terminliste J/G11-20: 11.september.                                                            
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. Det skal deles ut div priser der og da er det viktig at klubbene 
nominerer. Gjør det nå ennå mens dere har sesongen som har vært i minneJ 
Vegringsfrist for opprykk senior: 15.februar-21 
Kvalikk til 2.div : 24.-25.april 2021 
 

• Eventuelt: 
Dommere kan gå kurs det året de fyller 14 år. 
Gyldig lisens: Hva gjør de i sekretariatet hvis de oppdager at en spiller ikke har gyldig 
lisens? Ingen kan nekte noen å spille kampen, det har de ikke myndighet til. De kan 
varsle lagleder om at de har oppdaget det samt gi beskjed til Regionen. Lisens kan 
betales 3 dager etter spilt kamp. 
Tok en runde blant klubbene for å høre om det er noe aktivitet/trening etter 
situasjonen som oppstod pga COVID-19- ingen har tilgang til hall pr nå. Det bedrives 
egentrening rundt omkring der spillerne skal gi tilbakemelding på hva de har gjort. 
Viktig å holde kontakten med spillerne slik at vi ikke mister dem slik at de slutter. 
Flere av de yngre lagene trener nå fotball som ble åpnet opp denne uka. 
 
 

• Neste sonemøte onsdag 13.mai kl 18:00, enten i Orklahallen eller på Teams 
 
 
 
Møtet slutt kl 19:45. 
Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


