
REFERAT SONEMØTE FOSEN TEAMS MØTE 23.APRIL 2020 
 

Deltakere: 

Fra Region: Tonje, Jan Magne og Berit 

Åfjord: Kristin Humstad, leder 

Leksvik: Ann Iren Hindberg, material forvalter, Camilla Finsmyr kasserer, Jan Koperreitan, sporstlig 
leder, Gunhild Røst, sekretær,  

Vanvik: Christina Jønvik-leder, Hege Engelsås – sportslig leder 

Rissa: Anita Dyrendal, leder 

ØBK: Ole Andre Nilsen – sporstlig leder, Tom Christiansen, leder. 

Bjugn: Kjartan Braa-leder, Ann-Theres H.Schiefloe – sportslig leder, Jørgen Lysøbakk, trener. 

 

Årsmøter: 

Rissa har avholdt årsmøte. Resten av klubbene har pt ikke avholdt årsmøte. 

Klubbene må sende oppdatert styreliste til Tonje og Berit når årsmøter er avholdt. 

 

Regionstinget – er utsatt inntil videre. Ny dato blir satt i juni. 

Soneleder - På neste sonemøte skal Soneleder velges. 

 

Endring i konkurranse reglement: 

Anti-lag får begrensninger i antall kampere pr spiller. Gjelder fra J/G13 -> J/G 20. 

 

Spillesystem: 

Fosen får beholde sine mini-arrangement og slipper miniserier. 

Miniserie – 4’ håndball. 

J/G10 – 5’ håndball, kortbane, uten tavle. Anbefaler max 8 spillere pr lag. 

è Det er sendt ut info til kommunene om innkjøp av mål og oppmåling av bane. Dette følges 
opp av regionen. 

J/G12 – 6’håndball, uten tavle, anbefaler max 10 spillere på kampkortet. Premiering med 
diplom/medalje. Ikke tabell. 

J/G16 – fortsetter med Islandsk modell etter evaluering fra forrige sesong. 

Toppserie J/G16, og Juniorserie J/G20. 



Disp: gutter på jentelag er ikke lov. Kan søkes til 12 år eller yngre. 

 

Frist påmelding lag og dommere: 30.april kl 23:59. 

 

Husk å oppdatere lagledelse og spillere i TA. 

 

Dommerkontakt: 

Får nye oppgaver. 1 aktiv dommer for hvert 3.påmeldte lag gjelder fra J/G12. 

Dommerkontakt må bistå dommere på min 10 kamper. 

 

Dommere: 

Nøytrale dommere toppserie J/G16 + juniorserie 20 år + senior 3.div. 

Ikke nøytrale dommere kan benyttes etter avtale med motstander lag. 

Dommerne må registrere og send inn dommerregninger. 

> Det planlegges kurs for dette både når det gjelder dommere og klubb. 

 

Frister: 

8/5 – forslag avdelingsoppsett. Dette vil bli diskutert på sonemøte 12/5. 

3/6 – terminliste forslag 

31/8  - trekking av lag gebyrfritt. 1.del av påmeldingsavgiften blir sendt ut i slutten av mai. Etter 
avtale med Tonje kan påmelding trekkes 100% fritt etter denne fristen, og 1.del betaling vil da bli 
refundert. Det må sendes mail til Tonje om dette i forkant. 

11/9 – endelig terminliste 

5.-6/12 – Håndballforum ifbm Dame Euro2020 

 

J/G10 Fosen – blir som tidligere her på Fosen (bestående av 9-10 åringer). Kan evt da dele 
opp/melde inn i rene årsklasser. 

Spørsmål om J/G11 lag på Fosen; ser ut som det er for lite rene årsklasser til å stille egen serie for 
dette på Fosen. Så unge lag har ikke mulighet til å reise ut av sonen for å spille. 

 

Tok en rask rund blant klubbene ifbm påmelding av lag. Ser ut som de fleste lag vil melde opp samme 
antall lag som forrige sesong. 

 



EVENTUELT: 

Ble en diskusjon rundt kollisjon mellom håndball og fotball. BDO samlinger og kretssamlinger legges 
til håndball helger, noe som medfører at kamper må utsettes/avlyses. Dette er en generell utfordring 
på hele Fosen, da ca 70% av håndball spillerne også spillere fotball. 

Sist høste var det dialog mellom NHF region Nord og Trøndelag Idrettskrets hvor det ble planlagt et 
møte rundt dette temaet. Dessverre ble det ikke noe av det møte. 

Det oppfordres til at klubbene jobber med dette mot fotballen og BDO Fosen, og ber dem om å ikke 
legge samlinger til helg, men heller legge disse til miduke. Tonje tar med innspillet opp videre i 
systemet. 

 

Steinkjer cup – hva er status? Er cupen avlyst eller utsatt, og får klubbene tilbakeført penger som er 
innbetalt for A/B-kort og deltakelse? Klubbene på Fosen har ganske mye penger innestående til 
Steinkjer cup, og ønsker å få en klarhet i hva som skjer. 

Iflg region er dette sjekket opp juridisk, og det forefinnes ingen juridisk lov som kan nekte Steinkjer å 
holde tilbake pengene. Klubbene her på Fosen bør da kanskje gå sammen og lage et felles skriv til 
Steinkjer Cup, hvor man da beskriver sin innstilling til saken. 

 

Flytting av cuper fra vår til høst pga Corona. 

Klubbene på Fosen ønsker at regionen skal være mere tydelig på at det IKKE ønskes at oppsatte 
cuper på våren nå blir flyttet til høsten pga corona situasjonen. Dette medfører at de klubber som 
har sine cuper på høsten, kommer i konflikt/konkurranse med cuper som normalt har vært avviklet 
på våren. Dette medfører store utfordringer og økonomiske konsekvenser for de klubber som har 
sine cuper på høsten. Mest går dette utover de mindre klubbene. 

 

Ulik pris på mini arrangement. Varierer mellom 500-600 kr pr påmeldte lag. Årsaken er at klubbene 
har forskjellige utgifter/tiltak rundt cupene. 

 

Felles inngangs billett i hallene på Fosen. 

Kr 50,- for de over 16 år (inkl kaffe). 

Kun lagledere og spillere som går inn gratis. 

 

25.-27.september blir det Ørland Sparebank Cup i Ørland Arena 

 

Start allerede nå med å sende inn kandidater til Begeistringsprisene til Håndballforum i desember 
"#$%.Husk at disse prisene gjelder for foregående sesong 19/20. 

Neste Sonemøte pr TEAMS 12.mai.. 


