
Referat fra sonemøte Orkdal mandag 30.august 2021 

 

Møtet ble avholdt på Teams.  

Deltakere: Ane Forslund og Janne Rangnes-Surnadal, Berit Okstad-Rindal, Erik Dragset-
Meldal, Nina Klungervik og Hanne Øien-Kyrksæterøra, Beate Bonvik- Lensvik, Trude Larsen- 
Frøya, Lena Antonsen-Hitra, Rune Breimo, Lene Jønland, Renate Letnes og Steinar Holthe-
Orkdal, Heidi Berg Bjerkan-Orkanger, Mats Langtinn- Aure, Sondre Hopstad- Teamleder 
Dommer, Tonje Tangvik-Klubbrådgiver og Berit Kvåle-Soneleder. 

Ikke deltatt: Skaun og Halsa. 

 

 

• Velkommen/runde blant klubbene: 
Tonje presenterte prisvinnerne fra Sone Orkdal på Håndballforum 28/8. 
Årets arrangementsansvarlig- Lene Jønland, Orkdal IL 
Årets lag- Rindal IL damelag 
Årets organisator- Berit Kvåle, Orkanger IF 
 
Kort presentasjonsrunde blant klubbene.  
-Orkdal IL: Senior og et aldersbestemt lag har startet å trene, har hatt trenermøte og 
møteaktivitet i styret. 
-Orkanger IF: De eldste lagene trener, spent på hvor mange spillere som dukker opp i 
de forskjellige yngre årsklassene. Hvis det blir få i enkelte kull, må de se på 
alternativer. Planleggingen er godt i gang, har avholdt trener og lagledermøte i 
midten av august.  
-Meldal HK: De eldste er i gang fra 14 og opp. Resterende aldersbestemt starter opp i 
september, mini i oktober. Sliter med dommere-hvordan de skal greie å rekruttere. 
J16 greide ikke toppseriekval, må trekke ett J16-lag fra serien. Har spillere på skole, 
mulig treningssamarbeid med lag mot byen. 
-Rindal IL: Damelaget er i gang, samt at 14/15 så vidt har startet. De minste starter 
etter høstferien. Jobber med å skaffe trenere på minilagene. 
-Surnadal IL: Flere lag er i gang, ikke mini og 10 enda. Blitt kontaktet av Sunndal, 
spørsmål om samarbeid på J14 og damelaget. Håper det blir bra, har trua. 
Utfordringer på guttesiden, G10 og G13 er få. G15 er en stabil gjeng. Ingen av 
guttelagene har startet å trene enda pga fotball. Har få dommere, 2 stk. Skulle ha 
dommere på kurs sist høst, men det ble avlyst to ganger. 
-Aure IL: Skulle pangstarte sesongen med et kick-off med besøk av Byåsen Elite. 
Dette ble avlyst i aller siste liten pga få vaksinerte spillere hos Byåsen. Mange 
skuffede barn. Håper å få til et eller annet som trøst. J12,13 og 15 har startet å trene, 
mini og de andre starter senere. Har mange spillere, men sliter med å skaffe trenere. 



Må trekke guttelag. Har ingen dommere, ingen er interessert. Skal sjekke interessen 
blant J15-spillerne. Nesten alle er nye i styret. 
-Kyrksæterøra IL: Damelaget er i gang, men har få spillere. Håper flere blir med 
utover. J15 må trekkes, håper de får disp og kan bli med opp på damelaget. G13 er 
mange og de er i gang. Mangler trenere på G10 og mini. Utfordringer med fotball 
som sier de kun skal ha pause i en måned(desember)helt ned til mini. Har mistet 
spillere og foreldra pga covid-19. Hadde 4 dommere når covid slo inn, nå har de kun 
1. Har noen utfordringer. Håper Kast Ballen-prosjektet kan rekruttere spillere. 
-Lensvik IL: Måtte trekke kvinner senior. J12 og G12 trenere er ok. Ikke startet med 
treninger enda. Skal være med på Kast Ballen, håper på rekruttering etter det. Sliter 
med fotball, dårlig samarbeid. Skal diskutere i Hovedlaget hvordan idrettsåret skal 
deles opp. 
-Hitra IL: Gleder seg til Sø`vest å regn cup helga 17.-19.september. Ikke mange lag er i 
gang med trening enda. Har meldt på 12 lag fra 12 år og oppover. J15 skal trekkes, 
skal spille J16. B10 ikke meldt på enda, håper på lokal serie. Skal ha trenerforum 
31/8, har flere navn på blokka. Mange ubesatte verv i håndballgruppa. Har 
barnekampledere, og håper og ha 2-3 dommere. Nesten nystartet damelag som er ca 
15 spillere, har trent 2 ganger i uka i 14 dager nå. 
-Frøya IL: Har kommet i gang med treningene. Dame og herrelaget er også i gang. 
Hadde styremøte forrige uke og møte med trenerne. Har stor gruppe fra 6 år og opp 
til 10 år. Har noen samarbeidslag med Hitra. Kun 1 dommer. Opplever mye kollisjoner 
med fotball, dette skal tas opp i Hovedstyret i høst. 
 

• Presentasjonen fra dette møtet blir sendt ut til alle. Refererer kun noen punkter 
under her. 
 

• Temaserie denne sesongen for J/G 11+12 år- informasjonsmøte i september for 
trenere/lagledere/dommere. 
 

• Trenerattesten-obligatorisk trenerattest ble vedtatt på Idrettstinget mai 2021. NHF 
vil komme i gang denne sesongen. Den kan tas digitalt på trener.nif.no. Ved fullført  
Blir kompetansen synlig på IdrettsCV. 
 

• Dommere: Det har vært snakk om dommerkrise i flere år, MEN NÅ ER DET SKIKKELIG 
KRISE!!! Dommere er klubbansvar. Klubbene må bidra og forbedre rekrutteringen i 
sin egen klubb. I vinter vil det gå mange kamper uten dommere hvis ikke et mirakel 
skjer. Ett eksempel: J16 og J20 i Åpningscupen avlyses pga dommermangel.  
Sondre Hopstad fortalte litt om jobben som gjøres og sa at klubbene gjerne måtte ta 
kontakt med han for tips og tiltak som kan iverksettes. Det må sendes inn kontaktinfo 
på alle dommerkontaktene i sonen til Sondre (flere klubber gjorde det i chatten 
under møtet) 
 

• Trippel serie i 4. og 5.divisjon 
 



• Terminlistearbeidet med J/G 14 og yngre starter mandag 6.september. Publiseres 
1/10. Klubbrådgiver får mange spørsmål om når terminlistene er klare- viktig at alle 
klubbene varsler sine trenere/lagledere om når den er klar. 
 

• Trekking av 9 og 10-årslag er ikke gebyrbelagt. 
 

• Klubbbesøk- fullt fokus på fysiske klubbbesøk etter terminlistearbeid og høstferie 
fom uke 43. 
 

• Barnehåndballseminaret 24.-25.september i CSK Varmbo Arena med bl.a Thorir 
Hergeirsson er fullbooket, det opereres med ventelister hvis større hall skaffes. 
 

• Eventuelt: -Synd at ikke flere klubber fra Sone Orkdal får sendt noen på 
Håndballforum. Vet det jobbes godt ute i klubbene, men alle har godt av litt faglig 
påfyll og begeistring en gang iblant. Mange viktige tema ble tatt opp så det vil bli 
sendt ut noe info etter hvert. 

 

             Møtet slutt kl 19:30. 

Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


