
Referat fra sonemøte Orkdal mandag 10.mai 2021 

 

Møtet ble avholdt på Teams.  

Deltakere: Lars Anders Helgemo-Skaun, Ane Forslund-Surnadal, Bente Okstad og Marie 
Hønsvik-Rindal, Erik Dragset-Meldal, Nina Klungervik, Beate Stallvik, Mari J Solberg og Hanne 
Øien-Kyrksæterøra, Trude Larsen- Frøya, Lena Antonsen-Hitra, Rune Breimo, Renate Letnes 
og Steinar Holthe-Orkdal, Heidi Berg Bjerkan-Orkanger, Tonje Tangvik-Klubbrådgiver og Berit 
Kvåle-Soneleder. 

Ikke påmeldt: Aure, Lensvik og Halsa. 

 

 

• Velkommen/runde blant klubbene: 
Kort presentasjonsrunde blant klubbene. Så å si alle klubbene har gjennomført 
årsmøter og det har vært noen utskiftninger i styrene. Veldig hyggelig med en del nye 
deltakere på sonemøte denne gang. Ang dommerpåmelding: De fleste hadde ikke 
helt oversikten over dette, men skulle sjekke opp internt. Frafall ifm covid-19: Det ser 
vi ikke før til høsten var alle enige om. 
 

• Avdelingsoppsett: 
Ble publisert fredag 8/5, så litt dårlig tid for klubbene for å komme med 
tilbakemeldinger til sonemøtet. Det ble vist statistikk for påmelding og i vår sone var 
det kun Aure som hadde nedgang pr 1/5.  
Avdelingsoppsettet som ble publisert baserer seg på seriereglementet. 
Hvis noen vet om lag i sin klubb som henger i en tynn tråd pga få spillere, så gi 
beskjed til Tonje om dette snarest. 
Kvalikk til Regionserien J 16 foregår på august. Skaun, Orkanger og Meldal kan søke 
om å få arrangere kvalikken, søknadsfrist 13/6. 
J20- alle lag fra sone Orkdal (Meldal og Skaun) er i breddeserien. Her kan det skje 
store endringer. 
Kvinner senior- veldig positivt at det ikke er nedgang i antall påmeldte lag i sonen. 
5.div- flere lag er usikre pga antall spillere. 
3.div-siste serierunde felles 26/3 med felles bankett. 30 minutter oppvarming blir 
forsøkt ivaretatt i 3.div, men er ikke et krav på lik linje som det er i nasjonalt 
seniorspill. 
Kvalikk til 2.div med alle vinnere i 3.div på april neste år. 
NB: alle klubber vil motta en link til et google skjema der en kan melde inn ønsker til 
terminlista. Dette kan være datosperrer, antilag, ønske om midtukekamper 
klubbarrangement osv osv. Veldig viktig at dette blir besvart slik at det blir lettere å 
legge terminlista. 



Hvis noen har kommentarer på avdelingsoppsettet så må disse sendes til Tonje innen 
20/5. Endelig avdelingsoppsett publiseres 28/5. 
Hvem omberammer kamper i din klubb? Viktig at dette er noe klubbene er bevisst på 
slik at ikke hver enkelt trener styrer på. Mange hensyn å ta, som kampdager/tetting 
av hull osv. Det bør være en person som har ansvar/oversikt over dette. 
 

 

• Seriereglement med endringer: 
Spillesystem- her er den største endringen i J/G 11/12-år. Spilles som temaserie der 
1.omgang SKAL spilles med utgruppert forsvar. Infomøte om dette vil bli gjennomført 
i september. Hensikten med dette er ønske om mer ballorientering/ballfokus. 
NB. Viktig at dommerne blir informert om at dette skal gjennomføres i disse 
klassene!! 
Premiering- diplomer fjernes fra barneklassene. For vanskelig å distribuere ut til 
klubbene. Administrasjonen jobber videre med premiering fra sponsorer. 
Klubbsamarbeid- søknad om sammensatt lag, ett av lagene må ha 9 eller færre 
spillere. Antall spillere på de lag som søker sammensatt lag må derfor angis tydelig. 
Dommere-alle i Region Nord kan delta på dommer barnehåndball og dommertrinn 1 
det året de fyller 15 år. I sone Orkdal og Nord-Østerdal det året de fyller 14 år. Dette 
er en prøveordning etter ønske fra klubbene i vår sone. Gjaldt egentlig ses 20/21, 
men pga covid så blir det videreført i ses 21/22. Vil bli evaluert etterpå. 
Husk at dommere og DU har akseptfrist i TA 1/6. 
 
 

• Lokale saker: 
Regionen ønsker tilbakemelding på når klubbene skal arrangere miniturneringer. Det 
var kun Orkanger som hadde søkt om dette. De skal ha cup 13/11 og 19/3. 
Meldal- ønsker først på februar 6/2 
Skaun-ønsker 7/2 
Surnadal -ønsker 15/1 
Rindal-ikke helt bestemt, men ønsker slutten av november 
Tonje må ha inn datoer for miniturneringer ilp mai måned 
 

 

• Håndballforum: 
Arrangeres på Stjørdal 28/8. Klubbene blir belastet med kr 2000,- om de deltar eller 
ikke. Sosial møteplass. Håper klubbene melder seg på her. Info og program kommer 
ut ganske snart. 
 
 

• Viktige datoer: 
Mange viktige datoer fremover ifm terminlistearbeid, påmeldingsfrister, 
vegringsfrister osv. Se vedlagte presentasjon 
 



• Eventuelt:                                                                                                                                       
Tonje ønsker å komme på klubbesøk, her må klubbene være på! Det kan være lurt 
med en klubbanalyse. 
 
 
Møtet slutt kl 20:40. 
Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


