
Referat fra sonemøte Orkdal torsdag 25.november 2021 

 

Deltakere: Lars Anders Helgemo-Skaun, Ane Forslund og Heidi Haltli-Surnadal, Martin Fiske-
Rindal, Arve Kristiansen-Meldal, Renate Letnes og Lene Jønland-Orkdal, Beate Bonvik-
Lensvik, Mats Langtinn-Aure, Heidi Berg Bjerkan-Orkanger, Tonje Tangvik-Klubbrådgiver og 
Berit Kvåle-Soneleder. 

Forfall: Hitra og Kyrksæterøra                                                                                                             
Ikke møtt: Frøya og Halsa. 

 

• Velkommen: 
Dette var det første fysiske møte siden pandemien startet. Den korte 
presentasjonsrunden blant klubbene ble ikke så kort denne gangen. Tydelig at 
klubbene satte pris på og møtes igjen. Dette medførte at vi ikke fikk tid til å gå 
igjennom hele agendaen (se vedlagte presentasjon) 
 
Lensvik-har få lag i seriespill, men en god del minispillere. Sliter med samarbeidet 
med fotball, skal ha møte med dem rett over jul. Har ingen dommere. 
 
Surnadal-flere lag i seriespill, samarbeid med Sunndal på 14 og kvinner senior som 
fungerer godt. Har to dommere. 
 
Skaun-har bra med jentelag, færre guttelag. Hadde besøk av Christian Berge i høst. 
Har etablert Solidaritetsfond der familier med vanskelig økonomi kan søke om støtte 
til aktiviteter og utstyr. Har også opprettet et ungdomsutvalg som virker veldig 
positivt. 
 
Orkdal-veldig positivt med kast ballen prosjektet, ser litt økning. Har flere lag i 
aldersbestemte klasser, 1 samarbeidslag med Orkanger (J13) Mye minispillere. 7 
spillere har tatt e-læringskurs (bkl), 6/12 skal de ha teori og påfølgende praksis. 
 
Aure- bra rekruttering på mini. Har J/G 9, J12,13 og 15 år. Flere aktiviteter i Aure 
kjemper om de samme barna. Sliter med dommere. De få som fins er redd for hard 
belastning hvis de blir med på ei liste. 
 
Meldal-mange minispillere. Har noen aldersbestemte lag, men mangler J13,14 og 15-
årslag. Har J16, J20 og kvinner senior. Ingen dommere. Hadde BKL-kurs før 
pandemien. Skulle ha praksis, men det har det ikke blitt noe av..  
 
Rindal- har flere aldersbestemte lag, mange minispillere. Ingen dommere. Ok 
samarbeid med fotball, sliter mer med samarbeidet med ski. 
 



Orkanger-Bra med jentelag i alle klasser, litt større utfordring med guttelag selv om vi 
har lag opp til og med G13 samt G20-lag og herrer senior. Problemer med 
samarbeidet med fotball på guttesiden. Mange minispillere, hadde nettopp 
miniturnering. Positivt å komme skikkelig i gang for de yngste også. Oppstarten av 
sesongen har gått stort sett fint, men har måttet justere litt ift oppmeldte lag. Både 
trekt lag, slått sammen og samarbeidslag. 
To aktive dommere pr nå, hatt fysisk BKL-kurs sammen med OIL. 
 
 

• Kortbane: 
SKAL spilles på kortbane. Lagene kan ikke avtale egne regler. IKKE resultattavle, kan 
spille musikk, enkel live. 
 

• Dispensasjoner: 
Klubbene må søke!! Dette er blitt mye enklere i TA nå. Klubbene blir kontaktet om 
søknaden er utenfor reglementet 
 

• Dommere ikke berammet på kamp: 
Kampen skal gjennomføres uansett, blir ikke avlyst selv om det ikke møter eller er 
berammet dommere. NB: hvis det ikke er satt opp dommere på kamp innen torsdag 
før kamphelg eller 3 dager før midtukekamp vil det mest sannsynlig ikke bli satt 
opp dommere på denne kampen. Dette gjelder alle nivå. 
NB: Om det ikke er satt opp dommere på kamp og man ordner dommere selv, som 
skal ha betalt via idrettsoppgjør, så haker man av for «dommer ikke møtt» i LIVE og 
skriver inn i fritekst hvem som har dømt. Dette sjekkes av Trude i Regionen så da 
legger hun inn dommere på kampen. 
 

• Temaserien: 
Status så langt: Noen klubber synes det er vanskelig å ha dette systemet, spesielt når 
de møter lag som ikke har kommet så langt. Mens andre klubber synes det er 
positivt, men at det varierer veldig hvor langt enkelte lag er kommet. Ulempen med 
dette er at for ferske spillere som ikke har vært med så lenge så blir det rett og slett 
altfor avansert. Klubbene opplever god dialog med motstanderlag.  
Hensikten med Temaserien er mer ballorientering, spillere skal lære seg å springe i 
rom samt individuelle ferdigheter. 
 

• LIVE: 
Enkel-kamptropp 
Kortbane-kamptropp 
Temaserien-kamptropp og resultatregistrering 
Viktig å avslutte kampene med signering fra dommerne. 
 
 
 



• Covid-19: 
Regionen oppfordrer klubbene til å ha en mening om det, slik at det ikke blir 
foreldrestyrt. Viktig at klubben internt har en formening om det. 
Flytting av kamper- her er det basert på tillit. Viktig- laget som avlyser kamper MÅ 
varsle dommere også. 
 
 
 
 

• Håndballforum: 
Neste sesong blir det ett håndballforum og det blir i Trondheim. Blir i månedsskiftet 
august/september. Husk å nominer aktuelle kandidater som gjelder sesongen vi er 
inne i. 
 

• Seriereglement 22/23 frist 15/1: 
Regionserie J/G 16 år- vil bli evaluert etter denne sesongen. Alle klubber blir bedt om 
å gi en tilbakemelding på egne opplevelser av tilbudet. 
Regionserie J/G 20 år- Meldal HK synes nivået er for høyt, ønsker 18-års serie i stedet. 
Ønsker å melde inn som tingsak før 1.2.22 
Ny 3.divisjon? - her ønskes mer spissing. Gå fra to avdelinger til en avdeling til ses 
23/24- ikke spesielt godt mottatt for lagene i Sone Orkdal. 
Surnadal ønsker å melde inn en sak som tingsak- aldersbestemmelsene må gjøres 
noe med. Hvis småklubbene skal være liv laga så små aldersbestemmelsene endres. 
Hvorfor er det slik? I noen klasser kan tre årskull spille og i noen klasser kun to. De 
mener dette er både ulogisk og forvirrende med veksling mellom to og tre årskull pr 
klasse. 
 

• Miniturneringer: 
Planlagte miniturneringer i vår sone: 
Lensvik 8/1-22 
Surnadal 15/1-22 
Meldal 6/2-22 
Skaun 7/2-22 
Orkanger 19/3-22 
Rindal- avlyst 

 

• Avslutning Klubbrådgiver Tonje Tangvik: 
Tonje sluttet dessverre hos Region Nord fra 1/12-21. Hennes erstatter, Hilde 
Martinsen også fra Buvika, starter opp som Klubbrådgiver for Sone Orkdal fra 1.2.22 
Frem til Hilde er på plass er det Kristian Valstad som blir Sone Orkdal sin 
kontaktperson i Region Nord.  
Epost: kristian.valstad@handball.no 
Mobil: 414 12 095 



 
• Neste sonemøte blir i månedsskiftet jan/februar 

 

             Møtet slutt kl 20:45 

Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


