
Referat fra sonemøte Orkdal 18.mai -22 

 

Deltakere: Lene Jønland og Hege Kvernrød-Orkdal IL, Elin Mo og Ane Forslund-Surnadal IL, 
Berit Okstad og Gro Baar-Rindal IL, Lisbeth Skjevdal-Meldal HK, Nina Klungervik-
Kyrksæterøra IL, Heidi Berg Bjerkan-Orkanger IF, Tonje Tangvik, Karianne Kirkaune og Bente 
Sørdal- Skaun HK, Beate Bonvik- Lensvik IL, Hilde Martinsen-klubbrådgiver og Berit Kvåle-
Soneleder. 

Forfall: Aure, Hitra og Frøya.                                                                                                                      

 

 

• Velkommen og en kort presentasjonsrunde av hver enkelt deltaker: 
 

• Håndballforum 2022: 
Nytt av året er at det vil bli arrangert et felles håndballforum for hele regionen. 
Sted: Scandic Lerkendal, Trondheim 
Tid: Lørdag 27.august fra kl 09:30 
Programkomiteen har jobbet frem et meget bra program, med flere gode foredrag. 
Denne gangen er det også satt av tid til workshops med 4 tema, du kan delta på 2 av 
dem. Dagen avsluttes med Bjarte Myrhol. Etter det blir det middag med utdeling av 
begeistringspriser. 
Håper klubbene kjenner sin besøkelsestid og melder på mange. 
Info om økonomi osv -se vedlagte presentasjon. 
PÅMELDINGSFRIST:1.JULI 2022 (påmeldingen har åpnet) 
 

• Håndballtinget 2022: 
Region Nord la frem flere forslag- se vedlagte presentasjon for mer info. 
Valg- Region Nord har 3 representanter i det nye Forbundsstyret. 
 

• Miniturneringer ses 22/23: 
19/11 Orkanger IF 
26/11 Rindal IL 
3/12 Lensvik IL 
14/1 Surnadal IL 
4/2 Meldal HK 
11/11 Skaun HK 
18/3 Orkanger IF 
 
Vi i sonen har snakket om å få til kampdager for mini gjennom sesongen, for å gjøre 
det mer attraktivt å spille håndball for de yngste. Det er jo kamper som er moro "#$% 



Klubbene ble utfordret til å ta tak i dette selv, men Regionen er behjelpelig med å 
sette opp kampoppsett. 
Forslag på klubber som kan gå sammen og arrangere: 
Lensvik, Orkanger, Orkdal og Skaun 
Meldal, Rindal og Surnadal 
Kyrksæterøra, Aure og Halsa 
Hitra og Frøya 
 

• Omberammingsreglement: 
Frist gebyrfri omberamming 31.august 
 
F.o.m 1.september gjelder pkt 7.1 i seriereglementet: 
7.1.1- Representasjon på landslag 
7.1.2- Representasjon på regionale samlinger 
7.1.3- Deltakelse i NM senior og NM junior 
7.1.4- BRINGserie og LERØYserie 
7.1.5- Leirskole, pålagt skoleaktivitet, konfirmasjonsforberedelser og klubbjubileer 
7.1.6- Sykdom som ikke gjelder skader og langtidssykdom 
7.1.7-Pandemi/epidemi/sykdom 
7.1.8- Pålegg fra NHF eller NHF RN 
 
7.2-Omberamminger som medfører gebyr: 
-Andre årsaker ut over de som er nevnt ovenfor 
-Søknad senest 30 dager før kr 500,- 
-Søknad senest 10 virkedager før kr 1000,- 
-Søknad 5-9 virkedager før kr 2000,- 
 
 

• Avdelingsoppsett: 
Nedgang på påmeldte lag ca 4,5 %, hadde budsjettert med 6 % etter covid. 
Hilde gikk igjennom alle avdelingene og klubbene kom med sine ønsker om endringer 
 
Regionserie J16-kvalikk 20.-21.august 
Regionserie J20-kvalikk 20.-21.august 
Regionserie G16-ingen kvalikk, alle påmeldte lag får plass 
Regionserie G20-ingen kvalikk, alle påmeldte lag får plass 
 
3.divisjon 
Siste serierunde 15.april, NB!! Første helg etter påske 
Felles siste serierunde med påfølgende bankett 
30 min oppvarmingstid- blir forsøkt ivaretatt men det er ikke et krav som i nasjonalt 
seniorspill 
Kvalifisering til 2.div mellom alle vinnerne i 3.div (3 lag) 28.-30.4-2023. Arrangør blir 
en av avdelingsvinnerne, tildeles etter søknad 



 
Hvis det kom opp tilbakemeldinger etter sonemøte så skulle disse sendes 
klubbrådgiver innen 22.mai. Endelig avdelingsoppsett publiseres 25.mai. 
 
 
 
Ønsker terminliste 
Husk å melde inn hva din klubb ønsker fokus på 
Alle klubber vil motta en link for å melde inn ønsker til terminlista. 
Eget skjema for 3.div er sendt til aktuelle klubber. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

             Møtet slutt kl 20:45 

             Ref: Berit Kvåle, soneleder Orkdal 

 

 

 

 


