
Referat fra sonemøte Orkdal mandag 28.februar 2022 

 

Deltakere: Lene Jønland og Steinar Holthe-Orkdal IL, Stian Faksnes-Surnadal IL, Berit Okstad 
og Martin Fiske-Rindal IL, Erik Dragset-Meldal HK, Nina Klungervik og Jo Forslund-
Kyrksæterøra IL, Heidi Berg Bjerkan-Orkanger IF, Tonje Tangvik- Skaun HK. Kristian Valstad-
leder Klubbservice Region Nord, Hilde Martinsen-ny klubbrådgiver sone Orkdal og Berit 
Kvåle-Soneleder. 

Steinar Holten-ansvarlig dommeroppsett i Sone Orkdal deltok på deler av møtet.                  
Øyvind Togstad-Regionstyret deltok på sak om Forbundstinget 2022 

Forfall: Lensvik, Aure og Hitra                                                                                                                       
Ikke tilbakemelding: Frøya og Halsa. 

 

 

• Velkommen og en kort presentasjonsrunde av hver enkelt deltaker 
 
 

• Presentasjon av nye ansatte i NHF region nord 
Kristian Valstad presenterte de nyansatte i regionen. En av de nye er klubbrådgiver 
for vår sone- Hilde Martinsen. Hun har allerede rukket og vært i kontakt med alle 
klubbene og gleder seg til videre samarbeid. Kontaktinfo på Hilde ser dere i den 
vedlagte presentasjonen. 
 

• Lokale saker 
Steinar Holten, som har ansvaret for dommeroppsettet i sonen vår denne sesongen, 
kom og fortalte litt om hvordan han jobber med oppsettet. Hvilke utfordringer han 
har osv. Hva de har gjort i klubbene i nærområdet hans i Gauldal for å rekruttere 
flere dommere. De samarbeider om dommere, arrangerer sosiale kvelder med alle 
dommerne i nærheten-altså prøver å få til et miljø som gjør at dommerne føler de 
blir sett på lik linje som spillere og trenere.  
Veldig viktig at noen er til stede når unge dommere dømmer, som støtte. Må ikke 
være en med dommerbakgrunn, hovedsaken er at noen ser dem og støtter dem. 
Hvordan koble opp dommere som dømmer alene på tvers av klubber. 
Må ha fokus på dommerstaben på sonemøte aug/sept. 
 
Hvordan beholde? Høyaktuelt spesielt i disse tider. 
Spillere slutter midt i sesongen. Bruke ei gulrot for at spillerne skal bli med lengst 
mulig, ha noe å se frem imot. Belønning/premiering 16 år. 
Hvordan kan distriksklubber beholde spillere så lenge som mulig uten at de går til 
Trondheimsklubber/Melhus? Viktigere for distriksklubber å få med 1 spiller på 
samlinger enn at Trondheimsklubber får med spiller nr 7-8… 



Flere klubber opplever utfordringer med å få med spillerne på bortekamper, kan 
kjøreliste være aktuelt?  
Rindal opplever at Trondheimslag dropper kampene i distriktet, men spiller i 
Trondheim. Slikt kan ikke tillates! 
Meldal sliter med å få komme inn i skolen for rekruttering-ranselpost. 
 
Klubbdrift- flere avholder årsmøter i de kommende ukene. Kontinuitet/utskiftninger-
viktig med opplæring av nye styremedlemmer i tillegg til trenere/lagledere. 
 
Minispillere/kamptilbud: Orkanger IF hadde meldt inn sak om ønske om kamptilbud 
for minispillere. Fotball kjører som kjent kampkvelder for mini-hvorfor ikke gjøre det 
på håndball også? Det er jo kamper som er moro for barna. Ringsystem, for eksempel 
så kan Lensvik, Skaun, Orkdal og Orkanger (og evnt Meldal) arrangere kampkvelder 
sammen. Kanskje en gang før jul og 2-3 ganger etter jul. Disse kampkveldene bør 
komme i tillegg til miniturneringene som de ulike klubbene allerede arrangerer. Det 
samme kan Rindal, Surnadal, Halsa og evnt Meldal arrangere, Aure og Kyrksæterøra, 
Hitra og Frøya. Alle de fremmøtte klubbene syntes dette hørtes veldig interessant ut. 
Ble enige om å ta det med tilbake til klubben sin og ta opp tråden igjen på sonemøte i 
mai. Viktig å gi de minste dette tilbudet slik at de får lyst til å fortsette med håndball. 
Regionen kan være behjelpelig med å sette opp kampoppsett.  
 
Seriereglement: Øvet/uøvet- Hitra hadde meldt inn sak rundt dette. En del av lagene 
de spiller mot har spillere som bytter mellom 1 og 2`er lag så motstanden blir tøff og 
mestringsfølelsen dårlig. Dette har spesielt vært tema på guttesiden. Viste seg at 
flere klubber har opplevd dette. Gjelder motstandere fra Trondheimsklubber. 
 
Dispensasjoner: Alle oppfordres på det sterkeste til å informere motstander om 
hvem som er disp.spiller(e) Viktig at klubbene varsler sine trenere om dette. 
 

• Forbundstinget 2022 
Arrangeres i Sandefjord første helga i mai. 
Sone Orkdal skal stille med 1 delegat og 6.vara. Disse ble valgt: 
Delegat: Berit Kvåle 
6.vara fra Orkdal: Lene Jønland 
Forslag på tingsaker fra Region Nord- se vedlagte presentasjon 
 

• 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 
Program med foredragsholdere er under planlegging, ryktes at det blir helt fantastisk. 
Begeistringspriser- begynn allerede nå å tenk på aktuelle kandidater. 
 
 



• Eventuelt 
Gladsaker fra sonen vår: 
Hitra har gutter/menn som prøver å få til herrelag neste sesong. 
Rindal har to guttelag. 
Skaun hadde denne uka besøk av Bjarte Myrhol- foredrag, fellestrening og 
lagstrening. Kjempesuksess. 
 
Kast Ballen-prosjektet kjøres igjen fra høsten av.  
Invitasjoner til skoler kommer i april.  
Viktig at klubber er på skolene når invitasjonen sendes ut. 
Innspill fra deltakende klubber på sonemøte: ikke bare for 1.-3.klasse, ønsker også 
mulighet for at dette kan gjennomføres for 4.-6.klasse 
Veldig mange positive tilbakemeldinger på forrige runde,  
 
Møtet slutt kl 21:10 
Ref: Berit Kvåle 
 

 

 

 


