
Referat fra sonemøte Orkdal tirsdag 15.september 2020 

 

Det ble avholdt Teamsmøte pga COVID-19.  

Disse klubbene var representert: Skaun HK, Surnadal, Rindal, Meldal HK, Kyrksæterøra, Hitra, 
Frøya, Orkdal, Aure og Orkanger IF. 

Presentasjon fra møtet blir sendt ut i tillegg. 

 

• Velkommen 
• Covid-19:  

Barne og ungdomshåndballen er i gang, kan ha nærkontakt. Kan spille kamper innad i 
egen region. Bredde og voksenhåndballen kan ikke trene med nærkontakt og ikke 
spille kamper enda. 4 viktige punkter: Er du syk-hold deg hjemme, god hånd og 
hostehygiene, hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp, sørg for 
god informasjon til foreldrene. 
På kamp: Bruk av garderober- ha god dialog med kommunen slik at tilreisende lag 
langveis fra kan få dusje. 
Del gjerne klubben din sine erfaringer ifm kamparrangement på facebooksiden til 
sone Orkdal. 
Folk kan vises ut av hallen hvis de ikke overholder reglene om avstand. 
 
 

• Status blant klubbene: 
Frøya-er i gang med trening, har hatt møte med trenere, kommuneoverlege og 
halleier. Alt er ok 
Hitra-er i gang, har gått igjennom retningslinjene på trener/lagledermøte. Samarbeid 
med halleier om oppmerking/avstand, ikke tatt i bruk garderober enda. Satser på å få 
åpne for bortelagene til kampene starter. 
Kyrksæterøra-ikke startet opp i hall enda. Skal få inn i hallen 5/10. Får ikke ha noe 
renhold selv, kommunen skal ta seg av dette. Demotiverende og ikke få trene. Sliter 
med seniorlaget, mangler noen trenere. Har fått nye mål og resultattavle ilp 
sommeren. 
Aure- ny leder Mats Langtinn. Har trent vanlig siden 1/6, ikke noen store forfall pga 
covid-19. Har 4 lag. Har god dialog med kommunen. 
Halsa- Tonje refererte herfra, har trukket sitt J15 og J10-lag. De har ikke hall og trene 
i, kommunen skal pusse opp hallen nå. Men de har blitt lovd å få komme inn på kort 
varsel. 
Surnadal- de fleste lag er i gang med trening, hallen åpnet 1/9. Bekymret for sitt K4-
lag, lite motiverende å trene pga dagens situasjon. Aldersbestemte lag er motiverte 
og klare for seriestart. Klubben skal ha flere treningskamper 3/10. 



Rindal-K3 er i gang, noen få andre lag er i gang men de fleste venter på at fotballen 
blir ferdig.K5 er trukket, lite spillere pga skolegang. God kommunikasjon med halleier 
og kommuneoverlege. 
Meldal- 15.og 16.-åringene har trent siden medio mai, de yngste starter etter 
høstferien. Hallsituasjonen er grei. Kvinner senior litt forsinket i gang. Enkelte lag har 
hatt noen treningskamper i egen hall, har hatt manuell registrering av publikum, men 
ønsker å starte med QR-kode registrering etter hvert. 
Orkdal- har startet å trene, hatt trenermøter og informert. Ser utfordringer med 
kommende arrangement pga covid-19. 
Skaun- de fleste lagene er i gang med treninger så smått, ikke merket noe frafall pga 
corona. Ikke fått tatt i bruk garderober enda. Ser det blir utfordringer når de skal 
starte med arrangementsdager. K4.div trener, men med avstand, har nytt K5 lag. Skal 
ha møte med kommunen man 21/9. 
Orkanger-Har fått trene i hall, ikke lov å bruke garderober enda. Har hatt trenermøte 
allerede men skal ha et nytt møte før seriestart igjen, etter at vi har hatt møte med 
halleier. Legger opp til at treningskamper spilles uten publikum før seriestart. Er litt 
tålmodig ift fotballen siden barna ikke har fått spille fotball i sommer. Venter derfor 
litt med å starte treningene for de yngste. Vanskelig å si noe om vi mister spillere pga 
pandemien iom at flere lag ikke har startet med treningene enda. 
 

• Div fra regionen 
De tetter ikke hull i arrangement enda, pga at det kan bli store endringer enda. QR-
kode under utarbeidelse, verktøy for klubbene for å holde kontroll på antall, info om 
publikum osv  
Dommerkontakt- dommerens «lagleder» Hjelper dommerne med å få i klær, div i TA 
osv 
Dommerutvikler- dommerens «trener», følger dem på kamp. 
Oppsettmedarbeider Orkdal- Thuva Hildrum 
Teamleder dommere Trøndelag-Sondre N.Hopstad, all tilbakemelding på 
dommeroppsettmedarbeider skal gå til han. 
Alle dommere må ha politiattest. 
Idrettsoppgjør- kommer webinar for dette 
Trenerskole- for spillere født 2006-2007, dårlig påmelding enda. Ta en runde i 
klubben din. Bør prioritere å delta på oppstartsmøte i alle fall!! 
Spillerutvikling- utsatt til 1/10 
TA- klubbene må oppdatere kontaktinfo for sine lag 
SA- her kan dere opprette lisens og se status, behandle overganger og tildele 
funksjoner for klubb 
NB: Trekking av lag sendes pr mail til klubbrådgiver Tonje Tangvik 
Kortbane-håndball-innføres i Region Nord fra denne sesongen, har vært arr i andre 
regioner før. Kan bli utfordringer med oppmerking. Noen haller har merket opp, 
mens andre ikke. Et tips er å bruke slike flate runde markeringsplater som er sklisikre 
eller tape som kan brukes på hallgulv 
G10-Orkdal og Gauldal slått sammen, vanlig serie, ca 2 kamper samme dag 



J10- skal ha Teamsmøte med klubbene onsdag 23/9 kl 20:00 for å avklare hvordan 
serien skal settes opp 
Fargerik Håndball- Regionen har satt av en del penger som kan brukes på slike 
prosjekt. Klubbene kan søke! Trenger ikke å ha mottak i sin kommune. Ta kontakt 
med Eva Skei i Regionen for å få mer info 
Euro for damer i desember 2020- som kjent så skal Trondheim arrangere både 
gruppespill, hovedrunde og finalerunde. Da trengs mange frivillige- vi trenger flere. 
Gå inn og søk J 
 
 Eventuelt- Treningssamlinger med over 3 deltakende lag: Da må det søkes om 
turnering.                                                                                                                                                                       
Spørsmål fra OIL ang ballstørrelse- Rene 9 årslag skal spille med 00, 10-årslag skal 
spille med 0         

 

 
Møtet slutt kl 21:00. 
Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


