
Referat fra sonemøte Orkdal 21.november -22 

 

Deltakere: Lene Jønland og Hege Kvernrød-Orkdal IL, Elin Mo-Surnadal IL, Gro Baar-Rindal IL, 
Jo Forslund-Kyrksæterøra IL, Heidi Berg Bjerkan-Orkanger IF, Karianne Kirkaune og Bente 
Sørdal- Skaun HK, Maciej Karpinski- Frøya, Hilde Martinsen-klubbrådgiver og Berit Kvåle-
Soneleder. 

Forfall: Lensvik, Meldal, Aure, Halsa og Hitra                                                                                                                     

 

 

• Velkommen og en kort presentasjonsrunde 
• Lokale saker: 

Hilde orienterte litt om statistikk og seriereglementet. Viste frem hvordan du enkelt 
finner reglementet på hjemmesiden. Dispensasjoner, omberamming og gebyrer. 
 

• Klubbesøk/klubbutvikling: 
Ut mot klubb. Hilde har vært hos mange klubber men kommer gjerne til flere, her er 
det bare å melde seg. Fokus på klubbutvikling, klubbdrift- sportslig ledelse, 
rekruttering, frivillige og dommerarbeid. 
 

• Mål og handlingsplan: 
Samfunnsoppdrag og FNs bærekraftmål 
Klubbsatsningen- klubbhusarbeidet står sentralt, rekruttering, inkludering og 
dommerarbeid. Hjelpe klubbene til en enklere hverdag. Positive tilbakemeldinger 
vedrørende webinar, gjerne i opptak. Det er også ønskelig med bistand i 
inkluderingsarbeid. 
 

• Inkludering og integrering: 
Parahåndball- tilrettelagt håndball, hjerteligaen(utviklingshemmede). Fins mange lag 
i NHF, men skulle hatt flere klubber med dette tilbudet i Region Nord. Gjennomføres 
nå en kampanje for å rekruttere flere barn og unge. Klubber som starter opp slike lag, 
får oppstartsstøtte fra NHF. 
Rullestolhåndball- har 3 lag i Norge, det er ønskelig at flere med en fysisk 
funksjonsnedsettelse skal få et tilbud i norsk håndball, ble etablert et landslag i 
august. De tok bronse i EM/VM i Portugal nå nettopp. 
Fargerik håndball- få med flere inn i våre håndballklubber. Fra mottak, flyktninger fra 
Ukraina, folk med minoritetsbakgrunn. Kan søkes om tilskudd til aktiviteter fra NHF 
 

• Gruppearbeid 
Delte opp i tre grupper og snakket litt om disse punktene: 



Hvordan få med flere på sonemøter, hvordan rekruttere flere barn og unge til 
håndball, hvordan er det med frivillighet og foreldreengasjement i klubbene, 
seriespill og spillmodeller. Oppsummerte en del i plenum men tiden strakk ikke til. 
Denne type gruppearbeid er noe som er svært aktuelt og bør prioriteres på 
sonemøter fremover. 
 
 

• Eventuelt: 
Det var meldt inn 3 saker: Miniserie, dommer/dommerkurs og Temaserien. 
Miniserie: 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.  
Her er klubber som kan gå sammen og arrangere: 
Lensvik, Orkanger, Orkdal og Skaun 
Meldal, Rindal og Surnadal 
Kyrksæterøra, Aure og Halsa 
Hitra og Frøya 
Orkanger bestemte dato for første kampkveld for klubbene i sin «sone» til 
14.desember. 
De andre klubbene må ta tak i dette selv. 
Temaserien: Litt forskjellige erfaringer rundt dette, viktig med god kommunikasjon 
med motstander. 
Dommer/dommerkurs: Ønskelig med kurs i Aure. OIF har mange barnekampledere. 
 
Møtet slutt kl 21:05 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             Ref: Berit Kvåle, soneleder Orkdal 

 

 

 

 


