
Referat fra sonemøte Orkdal mandag 25.januar 2021 

 

Møtet ble avholdt på Teams.  

Deltakere: Lars Anders Helgemo-Skaun, Ane Forslund og Janne Rangnes-Surnadal, Gro Baar 
og Marie Hønsvik-Rindal, Erik Dragset-Meldal, Jo Forslund-Kyrksæterøra, Lena Antonsen og 
Wenche Lervold Helsø-Hitra, Renate Letnes-Svorkmo/NOI, Lene Jønland og Steinar Holthe-
Orkdal, Beate Bonvik-Lensvik, Mats Langtinn-Aure, Heidi Berg Bjerkan-Orkanger, Tonje 
Tangvik-Klubbrådgiver og Berit Kvåle-Soneleder. 

Ikke møtt: Frøya og Halsa. 

 

 

• Velkommen: 
Kort presentasjonsrunde blant klubbene. 

 

• Lokale saker: 
Lokal gladsak- I mangel på cuper til de minste spillerne i klubben så gikk Orkdal og 
Orkanger sammen og arrangerte en minidag for sine egne minispillere lør 
21.november. Klubbene lagde et lite arrangement der de kunne håndtere 
smittevernreglene. En del foreldre ble satt opp på dugnad for å sørge for at renhold 
og avstand ble ivaretatt. Hver årsklasse holdt på ca 1 ½ time, ca 3-4 kamper pr lag. Så 
ble alt vasket ned før neste årsklasse fikk komme inn i hallen. Det hele var godkjent 
av kommuneoverlegen så de fikk klarsignal av han. 
 

• «De gode historiene»: 
Hvis klubbene har noen gode historier i disse spesielle tider så send inn til Regionen. 
Kreative treningsmetoder, gode tiltak for å hindre frafall osv. Ta bilder og send til: 
Monica.ibsen@handball.no 
 
 

• Covid-19: 
Regionen har ikke fått noen signaler på hva som skjer fremover. De nye 
anbefalingene gjelder i 14 dager fom 20/1. 
 

• Kamper som utgår/utsettes: 
Hvis noen vil spille noen av de kampene som blir strøket i perioden vi er inne i (fra 
1/1 og frem til 3/2) hvis det åpnes opp: Avtal med motstander selv og send info til 
Tonje. Men hva som skjer etter 3/2 vil regjeringen/kommunene avgjøre.  
 



• Sluttspill: 
Innstilling fra administrasjonen om at sluttspillet avlyses. Endelig vedtak fattes av 
Regionstyret 12/2. 
 
 

• Runde blant klubbene om aktivitet i kommunene og bruk av haller til vaksinasjon: 
Hitra- Åpner for trening igjen først i neste uke, hvis ting er slik de er nå. Stor skepsis 
for blanding av spillere fra forskjellige skoler og på tvers av kommuner. Hitrahallen 
skal visst brukes til vaksinering på dagtid, håper det ikke får konsekvenser for 
treningstid på kveldstid. 
 
Lensvik- Noen lag startet å trene i forrige uke, resten denne uka. Litt usikker på om 
hallen skal brukes til vaksinering 
 
Kyrksæterøra- Oppstart med trening forrige uke og denne uka. Tror ikke hallen skal 
brukes til vaksinering. 
 
Aure- De eldste startet i forrige uke, de minste denne uka. Hovedstyret i Aure IL er 
skeptisk til å ta imot reisende lag og at klubben skal reise ut av kommunen, men 
Kommuneoverlegen er ikke skeptisk. Regner med at de får en løsning på dette når 
det åpnes igjen. 
 
Surnadal- Startet opp med trening igjen 20/1, ikke hørt noe om bruk av hallen til 
vaksinering enda. 
 
Rindal- Startet opp igjen 20/1, flere lag fortløpende denne uka. Ikke fått noen 
signaler på at hallen skal brukes til vaksinering. 
 
Meldal- Startet forrige uke, ikke hørt noe om bruk av hallen til vaksinering. 
 
Svorkmo- Står på stedet hvil, de har kun seniorlag og får ikke trene. 
 
Orkdal- Kom i gang med trening forrige tirsdag, ikke hørt noe om at hallen skal brukes 
til vaksinering. 
 
Orkanger- Kom i gang forrige uke for alle unntatt de over 20 år. Håper ikke hallen skal 
brukes til vaksinering, vet det jobbes med alternativer. 
 
Skaun- trener som de andre. Følger Trondheim sine regler, anbefalt å ikke krysse 
kommunegrenser og ikke kampaktivitet. Fått signaler om at Rossvollhallen skal 
brukes til vaksinering. 
 
NB: Send en epost til Tonje så fort noen av dere får høre at hallen deres skal brukes 
til vaksinering!! 



• Kursaktivitet: 
Fins under utvikling på hjemmesiden til Regionen. Muligheter for E-læringskurs for 
tidtaker og sekretær. Kurs i LIVE-standard. 
 

• Seriereglement 21/22: 
Frist til 8/2 med å sende inn forslag til endringer. Send til 
kristian.valstad@handball.no 
Ligger ikke an til store endringer, men islandsk modell for 15-åringer forsvinner mest 
sannsynlig. Vil gå tilbake til vanlig seriespill. 
 

• Status senior: 
Infomøte for 3.div og lavere denne uka. 
 

• Streaming av kamper: 
Det skal alltid innhentes samtykke fra alle som lett kan identifiseres på bildene før de 
publiseres. Spillere under 15 år; samtykke må innhentes fra både barnet selv og 
foresatte. Husk at dette også gjelder dommere.  
 

• Evnt: 
KAST BALLEN- 
Nasjonalt prosjekt for 1.-2.-3.trinn gjennom skolen. Fokus på det å bidra til 
rekruttering og få flere barn til å leke med ball. Gratis for skolene å delta, de får 
skreddersydd opplegg og utdelt ballnett. Klubbene må også være involvert, må vite 
når treningene til de aktuelle alderstrinna starter. Starter til høsten. 
 
 
Møtet slutt kl 20:15. 
Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


