
SONEMØTE FOSEN 8.SEPTEMBER 2020 – TEAMS 

Tilstede: Fra Region; Tonje og Berit 

Disse deltok: 
Ørland Randi Stendahl Rambraut 
Vanvik il Christina Jønvik 

Åfjord IL håndball Kristin Humstad 
Rissa Anita H Dyrendahl 
Åfjord IL håndball Kristin Humstad 
ØBK Tom Christiansen 
Vanvik Torunn Fenstad 
ØBK Tom Christiansen 
Bjugn HK Kjartan Braa 

 

Presentasjon som ble brukt under Sonemøte ble sendt ut til klubbene samme kveld. 

• Lokale saker 
o Terminliste -viktig datoer: 

• Endelig terminliste 11/09 
• Håndballforum 5.-6/12 
• Trønderenergi serien sluttspill 9.-11/4. 

 
o Banedagbok – hull tettes ikke ennå, da det jobbes med endringer på 

terminliste ifht tilpasning til korona retningslinjer. Regionen jobber med 
å få dette på plass nå. 

o  
o Oppsett dommere – Sone Fosen får som tidligere år sette opp egne 

dommere til kamper i egen hall (opp til og med J/G20). Vi fyller inn 
dommere på de kamper vi klarer, og sender deretter inn oversikten til 
Trude Gerhardsen. Oppsett for første del av sesonge (kamper frem til 
jul) må gjøres/sendes Trude i god tid før høstferien. Ny runde med 
kamper etter jul, må gjøres tidlig i desember. Klubbene stiller seg 
positivt til dette. Åfjord har pt ingen dommerkontakt på plass, men styret 
har påtatt seg ansvaret for dommerne inntil en kontakt er på plass. Det 
skal være nøytral dommere på J/G20, samt toppserie. 
 

o NB! Politiattest for dommere fra 15 år og oppover. 
 

 
o Kursaktivitet 

• Trener 1 og 2 – kan tas digitalt + hall praksis 
• Trener 1 – frist 18/10 (lite påmelding pt) 
• Trener 2 – invitasjon går ut uke 39 
• Dommertrinn 1 – invitasjon fra Region vil gå ut til alle klubbene 

på Fosen. Prøver å få oppstart så raskt som mulig. Opplæring 



består av kombinert e-læring + praksis. Ca 1 mnd varighet totalt. 
Regionen følger opp påmelding og oppfølging. 

• Dommer barnehåndball – e-læring, + ca 2 timer teori/praksis i 
hall/kampsituasjon. Oppfølging av dommerutvikler i klubb. 
 

o Ny organisering av dommerutvikling 
• Dommerutvikler i klubb bør alle ha 
• Teamleder dommere: Sondre N. Hopstad. Han vil ha ansvar for 

dommerkontaktmøter, oppfølging av dommerutviklere og 
beramme DU på kamp 

• Dommerkontakt i klubb må være registrert i klubb i SA, for å få 
invitasjon til dommerkontaktmøter. 
 

• Idrettsoppgjør 
o Dommerregninger registreres i TA – resten fylles ut i (IO). Kommre 

webinar for dommere, ledere og kasserer hvordan dette skal gjøres. 
 

• Hvordan bruke TA i klubb: Tonje tok en gjennomgang. Husk å oppdatere i 
TA lagesstatus og spillerstall og trenere. 
 

• Hvordan bruke SA i klubb – husk å tildele/oppdatere funksjoner i klubb. 
 

 
• Fargerik håndball 

o Fokus på jenger. Viktig å engasjere foreldre. Klubben kan få støtte til 
div prosjekter. Er en del penger å hente her. Ta kontakt med Eva Schei 
(regionskontoret) ifbm hjelp til søknader osv.  
 

• Kortbane 
o 5’håndball skal fra denne sesongen spilles i 10 års klassen. 
o 10 års serien på Fosen er lagt inn i serie arrangement. Det avsatt nok 

tid til å fjerne mål mellom kampene. 
o Regionen sier at det er halleier sitt ansvar at det tilrettelegges for utstyr 

som kreves for deltakelse i serien, og at dette blir gjort tilgjengelig for 
klubbene. 

o Følgende baner er merket opp: Rissahallen og Vanvikanhallen. 
o Følgende baner er IKKE merket opp: ØSA og Bjugnhallen. Åfjordhalle – 

her jobbes det med saken. 
o Det er sendt en påminnelse til alle halleier. Rune Nervik har også 

kontaktet Mabel (Ørland kommune). 
o Det kan benyttes vanlige mål med nedsenket tverrligger. 
o ØBK – styret har kommet med tilbakemelding om at de er bekymret for 

reaksjoner fra 10 års spillerne som i forrige sesong fikk spille på stor 
bane, som da denne sesongen må spille på liten bane. 
 

• Miniturneringer 
o Åfjord 07/11 
o Bjugn 13/12 
o Leksvik 16/01 



o Rissa 13/02 
o Ørland 06/03 
o Vanvik 20/03 

 
• Nytt hva gjelder Covid-19 –  

o Tonje informerte. Det jobbes med en nettside hvor det legges ut 
oversikt over haller; hvem som er åpne, restriksjoner på garderober 
osv. 

o Fri omberamming helt opp til kampstart ved påvist Covid-19. 
o Vedrørende spørsmål om Covid-19 ta kontakt med Tonje eller 

kommunikasjon@handball.no . 
o Arrangement: max 200 stk (spillere + publikum). Registrering av 

personer ved ankomst hall (navn + tlf nr), lag skal levere spillelister på 
forhånd. 

o Regionen jobber med å korrigere kampoppsett ihht restriksjoner (evt 
legge inn pauser i arrangement for å få tømt hall + desinfisere 
flater/benker/sektretariat osv. 

o På www.handball.no ligger det nedlastbare plakater som kan benyttes i 
hall. 

o Anbefaler å åpne garderober for tilreisende lag. Må desinfiseres mellom 
hvert lag. 

o Arrangør klubb må ha en arrangement ansvarlig/smittervern ansvarlig: 
registrere deltakere/publikum, ha vakter på tribunen for å overholde 1 
meters regel + rengjøring av benker, sekretariatet og andre 
kontaktflater. 

o Arrangør klubb må informere publikum i forkant av arrangementet om 
hvilke retningslinjer/info som gjelder hallen. 

o 3.div midlertidig utsatt til 30/10 – siste helg for vanlig oppstart av serie 
for senior. 

o De fleste klubber på Fosen har kommet så vidt i gang med trening. Per 
nå så ser man ingen større frafall i antall spillere som kan relateres til 
Covid-19. 
 

• Eventuelt: 
o Rundt blant klubbene om hallene har åpnet, tiltak rundt corona, innkjøp 

av desinfiserings osv.Litt forskjellig praksis her på  Fosen, noen 
halleiere stiller med «sprit» og utstyr, mens i andre haller så må 
klubbene selv stille med dette. Stilles strenge krav til klubbene mht 
oppfølging av restriksjoner i hall både under trening og kamp 
(resursskrevende). 

o Steinkjer Cup – fortsatt har ingen klubber fått noe tilbakebetaling ifbm 
påmeldingsavgift/A-B kort for Steinkjer Cup 2020 som ble avlyst. 
Steinkjer har lagt ut følgende på sin side: 
http://www.steinkjerhk.no/cuper/sparebank1-cup . 

o Rissa har sendt mail til Steinkjer HK hvor de har etterlyst 
tilbakemelding, og fikk da beskjed om at det har gått ut en mail til alle 
klubber (ingen klubber her på Fosen har fått denne mailen) om de 
venter på behandling av en klage i lotteritilsynet. De vil starte 
tilbakebetaling så snart de har denne klagebehandlingen klar. 



o Klubbene på Fosen ble enige om å avvente noe uker før det settes i 
gang tiltak. Det bør da sendes en felles mail til Steinkjer HK, med 
oversikt over hvilke klubber dette gjelder fra Fosen. 

o EURO2020 blir lagt til Trondheim Spektrum 
o Treningssamlinger med mere enn 3 lag, må det søkes om som 

«turnering» til region. 
o Samarbeidsavtale Scandic: regional kode: D000037517 
o ØBK har fått Rema1000 håndballskole 5.-6.-7.Oktober. 

 


