
Referat fra sonemøte onsdag 13.mai 2020 

 

Det ble avholdt Teamsmøte pga COVID-19.  

Disse deltok: Ane Forslund (Surnadal) Jo Forslund (Kyrksæterøra) Heidi Berg Bjerkan (OIF) 
Lena L. Antonsen (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) Anne Loraas (Skaun), Erik Dragset (Meldal HK), Torgeir Strand 
Fjelnset (Halsa) Lisbeth Evjen Halgunset (Rindal), Elin Landsem (Rindal), Maren Meland 
Gylland (Frøya), Øyvind Togstad (Regionstyret), Tonje Tangvik (Klubbrådgiver) og Berit Kvåle 
(Soneleder) 

Forfall: Svorkmo 

• Velkommen: Kort presentasjon av den enkelte. 
 

• Regionsting 2020:  
-Valg av soneleder: Berit Kvåle ble gjenvalgt for 3 nye år. 
-Regionstinget skulle vært avholdt 9.mai på Scandic Hell, men ble utsatt pga COVID-
19. Det blir nå avholdt lørdag 20.juni på Scandic Hell fra kl 13-16. Sone Orkdal skal 
stille med 3 delegater. Jo Forslund (Kyrksæterøra) og Beate Bonvik (Lensvik) ble valgt 
og skal sammen med soneleder Berit Kvåle stille fra vår sone. Vara er Lena Antonsen 
(Hitra) Delegatene kan enten være fysisk tilstede eller digitalt, alle skal uansett 
stemme digitalt om du er tilstede eller ikke. Øyvind Togstad fra Regionstyret 
informerte om det kommende tinget og gikk igjennom oppgavene til Tinget. 
Tingpapirene blir lagt ut innen 20/5. Det blir nå endret til 3-årige tingperioder.  

 

• Forslag avdelingsoppsett:  
-Ca lik påmelding som i fjor i sone Orkdal. Tonje gikk igjennom alle avdelingene og 
klubbene fikk komme med ønsker om endringer. Flere skulle sende inn endringer i 
ettertid. Frist 23.mai- endelig avdelingsoppsett publiseres 25.mai.  
-J10- blir kampdager, der vil det bli kalt inn til terminlisteoppsettmøte med klubbenes 
trenere og lagledere etter sommeren. G10-vanlig serie, terminliste blir satt opp etter 
sommeren. Fra 13 år og oppover kan vi se på nivå. J15-islandsk modell, kamphelger 
ca hver 3.helg.  
-Toppserien J16, kvalik siste helga i august. De som ikke kvalifiserer seg dit skal ned i 
2.div, ergo så kommer ikke terminlista for 16 før etter kvaliken.  
-3.div-siste serierunde 20.mars, fellesrunde med påfølgende bankett med div 
kåringer. 

Klubbene vil få tilsendt et googleskjema der de skal sende inn spesielle ønsker som 
datosperrer, ønske om midtukekamper, klubbarrangement, dobbeltkamper borte osv. 

osv.- frist 23/5. 



• Miniturneringer 2020/2021: 
-Orkanger IF 14/11, mini og 10-års 
-Lensvik IL 30/1, mini 
-Meldal HK 6/2, mini 
-Skaun HK 13/2, mini 
-Orkanger IF 13/3, mini og 10-års 
 
Rindal og Surnadal sjekker opp og kommer tilbake med datoer snarest. Hitra/Frøya 
har internturnering. 
 
Orkanger IF skal arr julecup 27/12 for klassene 12 år og oppover. 
 

• Oppvarmingstid:  
-Oppvarmingstid 3.div 30 minutter - det er ikke et krav på linje med nasjonale serier, 
men blir forsøkt ivaretatt.  
-15minutter oppvarming før toppseriekamper vil også bli forsøkt ivaretatt. Minibane 
ved kortbanespill kan også benyttes for oppvarming. 
 
 

• Viktige datoer 2020: 
-Endelig avdelingsoppsett 25.mai 
-Terminlisteforslag J/G 11-senior 3.juli 
-Ferie regionskontoret 3.-31.juli 
-Sonemøter m/terminliste som tema 24.aug-4.sept 
-Ev kvalifisering til Toppserie J/G16+20 år 29.-30.aug 
-Endelig terminliste 11.september 
-Publisering 10-årsserie 30.september 
-Håndballforum 5.-6.desember 
 

• Viktige datoer 2021: 
-Vegringsfrist for opprykk senior 15.februar 
-Vegringsfrist sluttspill 15.februar 
-Trønder Energi-serien sluttspill 9.-11.april 
-Kvalifisering til 2.div 24.-25.april 
 

• Kurskatalog 
-Dommertrinn 1 skal gjennomføres i sonen vår, kommer tilbake med sted for kurset. 
Det samme med Dommerutvikler 1. 
-Utfordring til dommerkontaktene, skal det kjøres Dommertrinn 2 i sone Orkdal? 
-Spillere/aktuelle kan begynne å ta kurs det året de fyller 14 år, først tar de E-
læringskurs som de finner på Min idrett. Ber alle som tar E-læringskurset melde fra til 
Regionen når de har tatt det. Etter det blir det et 2 timers kurs, kanskje klubbene har 
egnede ressurspersoner i sin klubb som kan kjøre dette. Hvis ikke så må det meldes 
fra til Regionen, slik at de kommer ut og tar det. 



-Alle som skal trene barn opp til 12-år bør ta kurset Innføring i barnehåndball. Dette 
kurset samt kurset Trener 1 planlegges i vår sone. 
 

• Dommerarbeidet i NHF Region Nord 2020/2021: 
-Organiseringen av dommerarbeidet er endret. 
-Økte ressurser i budsjettet. 
-Hovedmålet er en enklere hverdag for klubbene og et tettere samarbeid mellom 
regionen og klubbene. 
-Dommeransvarlig har ansvaret for dommerarbeidet i regionene samt delta i 
nasjonalt dommerutviklingsteam. Har ansvaret for Teamleder, ansvarlig for kurs og 
instruktører, og Klubbhus-dommerarbeid. 
-Teamleder er ansvarlig for oppfølging av dommeroppsettmedarbeiderne, møte med 
dommerkontakt i klubb ved sesongstart/slutt, lede dommerutviklermøter, delta i 
Soneteam og aktuelle Sonemøter. Delta på sluttspill J/G 14 år, nominere dommere til 
nasjonale kamper (bring/Lerøy og sluttspill J/G14 år) 
-Dommeroppsettmedarbeider har ansvar for å sette opp dommere fra 12-år og opp 
til og med 4.divisjon. 
-Gruppeledere skal lede 3-4 samlinger i sesong, fysiske tester, beramme utvikler på 
kamp og delta i oppsett gjennom sesongen for sine grupper. 
 

• Håndballforum: 
-5.-6.desember, håper klubbene tar med seg styret i klubben. Frist for å sende inn 
kandidater til Hedersmerker 1/6. Navnene på kandidatene blir offentliggjort på 
Regionstinget, utdeling vil skje på Håndballforum. 
 

• Eventuelt: 
-Flere klubber etterlyser mer info om kortbanehåndball, merking osv. 

 

• Neste sonemøte blir i aug/sept med tema terminlister. 
 
 
 
Møtet slutt kl 19:50. 
Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


