
MØTEREFERAT 
 

 
 

1. Runde blant klubbene 
 

ØBK – Bra med lag på alle trinn. Samarbeidslag med Bjugn på guttesiden. 2 stk J16 lag 
(vanlig serie + toppserie), D4 og H3 lag i senior klassen. 60-70 stk minispillere. 
Foreldrene klager ikke på mix lag. 
Dommere – nok til å dekke fleste av egne kamper. 
Flere hallflater har medført økt aktivitet og mere treningstimer i hall. 
 
 Åfjord – ikke damelag, sliter med gutter, har kun 2 lag, men mange J16/14 spillere. Mini 
på tur opp da det kommer større barnekull etter hvert. Fotballen tar guttene. 
Bruker Damelaget inn på J16 for å motivere/rekruttere opp til damelaget. 
Dommere  - klarer seg greit akkurat nå, lite rekruttering. 
 
Rissa – 3 dommere opp til 12 års lag. Trenger Trinn 1 kurs. 4 unge dommere og 2 erfarne. 
Endelig herrelag, bra oppslutning både på spillersiden og publikumssiden. Har 
etteranmeldt flere lag og det er økt aktivitet. Oppstart med damelag. Positiv utvikling. 
Dårlig med halltid, har kun mandager og onsdager (+ midt uke kamper går av denne 
kvota), samt deler hall med andre. Har nå leid halltid i Vanvik hallen. 
Ønsker helst ikke sonemøter på onsdager, for da er de fleste i hallen. 
 
Vanvik – 30 stk minispillere, mye gutter har 4 trenere. 2 G10 lag (16 spillere), ikke J10 
lag (ble trukket), så da har man ikke tilbud til 10 år på jentesiden. J12 (9 stk), J14 
utfordringer pga skader, usikker på laget, snakker nå med Leksvik om evt samarbeid. 
Bedre på trenerfronten i år enn i fjor.  
Dommere – 2 stk BKL (10-12 års kamper), trenger hjelp på 14 års nivå. Har 5 stk som er 
intr i BKL kurs, så trenger dette kurset + Trinn 1 kurs. 

 
2. Soneleder 
 
Kort orientering om soneleders rolle, samt litt om behandling av spes.disp. 
Media – vi sliter med dekning av håndball her på Fosen.  Lokal avisen er liten interessert i 
å legge ut stoff, selv om klubbene selv ordner bilder og tekst. 
Kanskje vi bør inviterer FF til neste møte? 
 
3. Status spill/trening:  
2006 trenerskole høst/vår 
2005 – trengerskole høst/fylkessamling. 

 Sonemøte Fosen 
Sted: Fosen Opplærings kontor, Bjugn  
Dato: 20. november 2019 kl. 18 – 21 
Til stede:  Tor Rambraut, Randi Stendahl, Lillian Groven, Veronica S. Rasmussen, Lena 

Amundal, Kritsin Humstad, Anne Lise hammer, Torunn Fenstad,, Hege Engelsås,  
Berit Berget, Tonje Tangvik 

Kopi:  
Referent: Berit Berget  



Anbefaler at man prater med spillerne før innmelding, samt også prater med foreldrene. Opplever 
at spiller kommer på samling og ikke vet hva de møter. 
 
J/G15 har denne sesongen kjørt «islandsk modell» for første gangen i Norge. A-B-C nivå med 
plassering ut fra fjorårets tabell/sluttspill. 3 lag i hver pulje, kamphelger med 2-3 kamper hver 
helg, tabell etter hver pulje, rykker opp/ned evt blir i samme posisjon avhengig av kampresultater.  
Har fått mange positive tilbakemeldinger. Lite fokus på tabell plassering, jevnt nivå. 

 
4. Serie reglement 2020/2021 

 
• Hva mangler 
• Hva må presiseres 
• Noe som bør fjernes? 

 
• Nøytralitet dommere: J16 toppserie og 18-års serie må vurderes? Ved ikke dommere til 

oppsatt kamp, bør nøytralitet prinsippet fravikes, kontra det å stille med uerfarne/ikke 
dommere. 
 

• 10 års kamper – har det oppnådd sin hensikt å ikke benytte måltavle under disse kampene, 
samt ikke telle må? 
 

• Dømming under cup krever ikke at du er registrert dommer, dette bør det kanskje stilles krav 
om? 

 
5. Eventuelt 
 
Miniturneringer er oppført under:  

• handball.no 
o region nord 
o kampaktivitet 
o minihåndball 
o turneringer 
o Fosen. 

 
Startpakka – E.læringskurs gratis for trengere på nivå 6-12 år. Ligger ute på handball.no. 
  Kurset vurderes å bli obligatorisk for barnetrenere fra og med neste år. 
 
Årets forbilde – stem blant de 12 måneds vinnerne. Må stemmes i perioden 01.-31.desember. Det 
kommer mere info. Fra Fosen er Ole Andre Nilsen nominert. 
 
Insta-takeover – send mail til Monica Ibsen eller Tonje for å ta over Regionens Instagram kontor for 
en uke. 
 
 
Konkretisering av «nedsenket tverligger» på 10 år. Tverligger er tverligger, uanset øvre eller nedre. 
Tor legger ut info om dette på «Håndballdommere i Fosen», slik at også denne info kommer ut til 
dommerne. 
 
10/mini – avkast kun ved start, ikke ved mål. 
 
Sportsplan – har noen en mal som kan benyttes? Det ligger flere forslag ut på nettet, men disse kan 
være litt «store».  
 



Kick-off cup Ørlander høsteferien – lite påmelding fra Fosenn lag, nesten ingen. Hva er årsaken? – 
kollisjon med fotball, sen oppstart med treninger. Kan evt annen dato være et alternativ? 
 
Håndballskolen: Ørland i vinterferien 
  Rissa i Høstferien. 
 
Viktig at alle klubber støtte mini arrangementer som er rundt om på Fosen. 
 
Dommersituasjon; TA er ikke oppdatert. Få kvalifisert til å dømme 14 år og oppover. Få dommere på 
trinn 2+3, vanskelig med krav til nøytralitet, det går flere kamper uten dommer. 
Kamper skal spilles uansett om det er dommer tilstede eller ikke. 
100 kamper fra 10 år ->4.div går uten dommere (i perioden 28/09-03/11.) 
 
Hva kan gjøres? Kurs? Samarbeid mellom klubbene? 
Det skal være dommervert på alle arrangementer. Dommerverten må tørre å være synlig og ta ansvar 
for dommerne. 
Det skal være dommerkontakt i hver klubb. 
 
BKL-kurset har blitt et e-læringskurs, finnes på min.idrett.no. 
Praksiskurs må tas innen 60 dager etter e-læringskurset. 
 
Det er dommerkontaktens ansvar å få folk til å ta kurset. Deltakere som har gjennomført kurset, 
meldes inn til Tor Rambraut for videre praksis del. 
 
Meldes på: min.idrett – ta kurset/quizen. 
 
D1 blir etter jul, senket aldersgrense til 16 år. 
 
Dommerutviklingsgruppe 1+2 er regional. 
Dommer utviklingsgruppe 3: 2 ørlands par og 1 Bjugn par – disse skal ha samling før jul. 
Planen er da at disse skal prøve å dømme damelag utenfor sin egen sone. 
 
Dommer koordinator er Tor Rambraut. 
 
 
Trener kurs:  
Tips: ta med info om dommere, treneres holdninger/spåkbruk/kroppspråk overfor dommere. 
Virker som utviklingen går i negativ retning når det gjelder dette. 
Husk – positiv holdninger og skryt til dommere. 
 
 
EUR2020: 
Trondheim Spektrum torsdag 9/1 – tirsdag 14/1. 
6 dagers billetter og 2 dagers billetter er fortsatt tilgjengelige. Klubb billetter er utsolgt. 
 
Fagseminar ligger ute på handball.no: 
Trener seminar i Stjørdalshallen. 
Barnehåndball seminar i Kolstad Arena 
Marit Breivik – Prisen kino 
 
Fagseminar «dommerarbeid i klubb», lørdag 11.januar/ inkl billett til kamp samme kveld. 
 
2-3 mere dommere enn kvoten får gratisbilletter. Info + pris kommer senere. 
 
Dommere i Nord – egen info til dommere og viktig ting man trenger å vite om som dommer.  



Ligger ut på handball.no – velg region Nord – velg Dommere i Nord. 
 
 
EURO 2020 mascot Vinni – leies ut til arrangement.  
Bestilles til Kristin Garnvik – kristin_garmvol@hotmail.com 
 
 
Premiering av beste handballfest under EURO2020, send bilder/video av festen til Tonje. 
Utfordrer klubbene til å lage aktiviteter i hallene under EM. 
 
Det trenges også flere frivillige til EURO 2020, ligger info ute på nettet om hvor man kan meldes seg 
på. 


