
Sonemøte Fosen – torsdag 28/01/2021  TEAMS 

 

Deltakere: 

Tonje Tangvik (Klubbrådgiver), Berit Berger (Soneleder) 

Christina Jønvik, Hege Engelsås (Vanvik), Merethe Dahl Koperreitan (Leksvik), Anita 
Dyrendahl (Rissa), Elisabeth Vean (Rissa), Kristin Humstad (Åfjord), Monica Sæter (Vanvik), 
Tom Christiansen (ØBK). Hilde Fissum (Rissa), Jan Koperreitan Dahl (Leksvik) 
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Runde blant klubber: 

ØBK:  

vil tilbake til normalen så fort som mulig. Er i gang med trening, funker bra. Har prøvd å få i 
gang mini-kamp dager, men måtte utsette pga nedstegning. Prøver å dra i gang dette så fort 
dette blir tillatt. Herrelaget har bra trening, damelaget har mer eller mindre «kollapset», god 
kontakt med halleier, tar ikke betaling fra timer som ikke er benyttet. J20 laget var smart å 
sette i gang. Kommunen har plan å bruke kulturhuset til vaksinering. Ga tilbakemelding etter 
influensa vaksine at det var kjipt at hallen ble brukt. 

Bjugn:  

Godt i gang med treninger. Enkelte trenere veldig kreative på ute treninger (sparkstøtte 
konkurranse, snøhåndball osv). Bekymret for seniorlagene, og lite oppmøte på enkelte av de 
yngre lagene. 

Åfjord: 

De fleste lag hadde egen trening, men også noen som hadde utetrening. Bekymret for 
guttelagene, men faktisk er disse ivrige. J14 og J16 i full trening. Bekymringer ifht kamper på 
andre siden av fjorden. Både trenere og foreldre som ikke ønsker kamper på andre siden av 
fjorden. Skal i dialog med trenere om evt å avslutte sesongen, får dette avklart på mandag. 

Leksvik: 



Godt i gang med treninger. Ikke opplevd å miste spillere, men heller flere på yngste lagene. 
Flink til å trene ut, mye kreative løsninger. Leksvik og Rissahallen skal brukes ifbm 
vaksinasjonen, litt bekymret for dette mht bruk av hallen. Sendt brev til kommunen fra 
Idrettsrådet i indre Fosen. Tenkt på å arrangere minidag internt for lagene i klubben. 
Spillerne på eldste lagene er ivrig etter å få spilt kamper. Herre/dame lag har pause fra 
trening, har junior trening for de under 20.  Spent på videre retningslinjer. 

Max 20 i hver kohort. Håndball-laget defineres som en kohort. Kan ikke kjøre 
treningskamper på tvers av kohorter. 

 

Vanvik: 

Valgte treningsstopp når hallen stengte pga smitte i nærmiljøet. Er i gang igjen nå, veldig 
populært, masse glade barn, godt oppmøte. Stabile lag. Kontakt med smittevernlege ifbm 
kohorter (har store/spredde kohorter), har fått klar signal på at dette er greit. Kjører en del 
intern kamper innad i lagene (har med dommer og sekretariat). G12 har kjørt intern kamper 
med videoverføring til foreldre på FB.  

Usikker mht oppstart av serie. Trenergruppe ikke så veldig happy for å møte andre lag. Må ta 
en skikkelig diskusjon om dette før oppstart.  

 

Rissa: 

Alle lag trener, ikke opplevd frafall på spillere. Dame/herrelaget trener sporadisk. Ikke 
alternative treninger når hallen var steng (pga smitte i nær kommune). Glad for hallen igjen 
er åpnet nå. Ikke tatt noe standpunkt mht åpning av kamper/sesong utvidelse, tar dette når 
situasjonen oppstår. Pr i dag ikke noe alternativ å stoppe sesongen. 

 

Oppfordring: Hvis det åpnes igjen for aktivitet neste uke;  

ta en runde internt i klubbene gi tilbakemelding til Tonje/Berit innen onsdag 03/02.  

Hvis det åpnes for kamper som normalt fra neste uke: 

• Vil vi spille mot Trondheims lag? Alle våre lag eller noen få lag? 
• Ønsker vi å spille kun mot Fosen lag (lokal serie)? 
• Ønsker vi å avslutte sesongen? 

 

 

 

 

 



Lokale saker: 

Minidag: 

Tips til arr.: puljer på 1,5 time (kjører puljer på 6-7-8 åringer). Max 1 foresatt pr barn, 
medaljer sendes med trenere. 3-4 kamper pr lag. 30 min avsatt til nedspriting av hall. 

Gode tilbakemeldinger, rolig arrangement, ikke kiosk. 

Berit soneleder Orkdal kan kontaktes hvis man ønsker tips/råd om gjennomføring. 

 

Glad sak fra klubb: 

Publisert på hjemmeside og FB. Viktig å få frem gode historier i denne tiden. 

Kreative treningsideer, godt aktivitetsnivå, gode tiltak for å unngå frafall. Send inn forslag, 
bilder, videoer til Monica Ibsen (monica.ibsen@handball.no), eller til Tonje. 

 

Covid-19: 

Ikke noe nytt fra sist. Venter på nye retningslinjer fra FHI. 

Gamle retningslinjer gjelder til 03.02.2021. 

 

Kamper som utgår/utsettes: Kamper fra 01.01 – 03.02 som ikke blir spilt, blir nå strøket. 

Det settes ikke ny kampdato på disse kampene. Hvis man åpner som normalt fra 03.02., så 
kan kamper som er «strøket» settes inn på nytt. Klubbene må da avtale med motstander, 
sjekke hall, og gi Tonje beskjed. 

 

Sesongen er forlenget til sesongen 18/04. 

Lag kan omberamme kamper til og med søndag 18/04. 

OBS! Ingen varsel sendes ut, så sjekk app/terminliste om kampen går eller ikke. 

Sjekk også vedr kampbelastning i mars, ettersom en del kamper er utsatt til da. 

 

App og terminliste/TA må følges opp hvis kamper avlyses, da dette ikke vil bli varslet. 

Innstilling fra adm. til RS: sluttspill avlyses, slik at sluttspill helga kan benyttes til seriekamper. 

 

Kursaktivitet: 

Under utdanning/påmelding Trener 1 kurs -> påmelding fra neste uke 



Endring i klubbservice: 

Endring i ansvarsområde for klubbrådgivere. Tonje fortsetter som klubbrådgiver for Fosen. 

 

Seriereglement 21/22: 

RS som vedtar seriereglementet. Ingen vesentlig endringer kommet inn. 

Islandsk serie for 15 åringer utgår. 

Frist 8/2 for innsending av endringer til serie reglementet, sendes Kristian Valstad., Tonje 
eller Berit. 

Påmelding for ny sesong åpner torsdag 1.april. 

 

Status senior: 

Info møte i dag kl 1200 og ett møte i kveld kl 2030. 

 

Streaming av kamper: 

Skal alltid innhentes samtykke fra alle som er med (kan indentifiseres) på streaming. 

For de under 15 år må samtykke innhentes både fra barnet og foresatte. 

Samtykke skjema ligger inne på www.handball.no. 

Bør gis info i hall om at streaming uten samtykke ikke er lov. Arrangørene bør være flinke til 
å opplyse om dette. Mange som ikke er oppmerksom på at dette ikke er lovlig. 

Kan denne info legges inn i «talemeldingen» fra regionen? 

Streaming av kamper bør systematiseres fra klubb. 

Lagene innhenter samtykke fra egne spillere, dette rapporteres opp til klubb, slik at klubb 
har oversikt over hvem som har gitt samtykke eller ikke. Dette bør gjøres ved sesong start. 

https://www.handball.no/regioner/region-nord/system/nyheter-midt-og-
nord/2020/12/publisering-av-bilder-og-film/  

 

Eventuelt: 

Prosjekt «kast ballen» - bidra til rekruttering. Introdusere lek med ball for barn i 1.-3.trinn. 
Ønsker inn i skolen 3 siste uker før høstferien, nasjonalt prosjekt. Klassen får ballnett + info. 
Skolen blir invitert og vil måtte melde seg på. Klubben må involveres i dette. I 3.klassen 
avsluttes med «kast-ball» konkurranse. 

Ligger mer info ut på www.handball.no  



Oppfordrer klubbene til å kontakte skolene og informere om prosjektet. 

Påmelding i april. Hver region har fått et x-antall plasser i utgangspunktet. Region Nord har 
sagt at de ønsker å prioritere at flere får delta hvis nødvending. 

 

Utfordring: 

NIF veileder utdanning – Tonje deltar.  

Klubbutviklings modulen (digital klubbutvikling) kjøres via Teams/Zoom.  

Hvem av klubbene kan være interessert i å delta på en digital klubbutviklings klubb (prøve 
klubb)? Ta kontakt med Tonje. 

 

 


