
SONEMØTE FOSEN 20/05/2021 
 

Deltakere: Åfjord, Rissa, Leksvik, Bjugn, Vanvik.  

ØBK deltok ikke da dette kolliderte med Årsmøte. 

Fra Regionen: Tonje Tangvik og Berit Berget. 

• Velkommen v/Tonje. 
• Runde blant klubber 

• Vanvik, Christina Jønvik (leder og dommerkontakt); Årsmøte 
gjennomført, ingen nye i styret, men ønsker nye i styret. Ikke 
merkbart frafall pga Corona. Beholdt alle spillere mulig også litt 
tilgang. 

• Leksvik, Merethe Kopereitan (leder), samme leder, sportslig leder 
og dommerkontakt. Ikke hatt frafall, har fått flere inn på trening. 
Fotball har overtatt nå, men kjører fortsatt noen treninger. 
Tilbakemelding: Sonesamlinger, spillevideo kommer litt seint, slik at 
de kommer etter sesongen. Kritisk for herrelaget kommende sesong 
pga frafall. 

• Åfjord, Kristin Humstad (leder), gjennomført årsmøte kun leder og 
material forvalter er på plass i styret. Det jobbes hardt for å få på 
plass resten av styret. Mange spillere, ikke merket frafall pga covid. 
Skadetilfeller pga treningsstopp pga covid. Stor pågang på mini, 
dobling ifht forrige sesong, sliter med å få nok lagledere. Kjører 
treninger frem til sommerferien starter, da stenger Åfjordshallen for 
å legge nytt gulv. Har klart å beholde med å ha sosiale samlinger 
(påskeball, nyttårsball osv.) Mistet over halvparten av dommere, 
sitter igjen med 3 stk. 

• Rissa, Anita Dyrendahl (leder, dommerkontakt). Årsmøte 
gjennomført, noen utskiftninger i styret. Anita har trukket seg fra 
sine verv, og nestleder er også trukket seg, men ingen nye 
erstattere. Ikke merket noen nedgang blant unge, har hatt veldig 
flinke trenere og oppmenn som har engasjert spillerne. Litt 
utfordring med å få kabalen på trenere og oppmenn til å gå opp til 
neste sesong. Mest spent på herrelaget for neste sesong. 
Damelaget fikk ikke startet opp forrige sesong, så spent på om disse 
også kommer med denne sesongen. 

• Bjugn, Berit Berget (leder)  - årsmøte avholdt, få utskiftninger i 
styret. Leder, nestleder, sporstlig leder og dommerutvikler 
fortsetter. Litt usikker på dame og herrelaget til høsten. Mulig må 



trekke J14 laget pga lite spillere.  Har samarbeid med ØBK på G16, 
samt Partner/Prestasjon på J16 Bring og J18 Lerøy. 
 

 

• Avdelingsoppsett – gjennomgang. 
• Påmelding fra 11 år og oppover på Fosen mye likt fjor årets sesong. 

Viser en liten økning fra 2020 sesongen på antall påmeldte lag. 
• Alle tillegg/trekking av lag må sendes pr email til Tonje. 
• J12 – klubbene tar en intern diskusjon på om de ønsker intern, 

trippel serie på Fosen -> klubbene ble enige om trippel Fosen serie. 
• Regionserie J16, nytt av sesongen, gjelder hele region Nord. Her må 

de gjennom kvalik for å komme til region serien. De som ryker ut vil 
bli plassert i J16 avd 05 (sida- gruppe). 

• Kvinner senior mulig Fosen blir slått sammen med avd Orkdal. 
• 10 års spillere kan ikke spille på 12, da 11 er en ren årsklasse. Kan 

ikke gå opp 2 års-klasser. 
• Regionserie G16, kun 12 lag påmeldt, så ingen kvalik. Eget info 

møte med klubbene. 
• Innspill til avd.oppsett må sendes Tonje senest innen 27.mai. 

Endelig avd.oppsett publiseres 28.mai. 
• Ønske terminliste – kommer google skjema hvor du kan legge inn 

anitlag-sperredatoer og andre ønsker. Link blir tilsendt mot slutten 
av neste uke. Send inn anti-lag så raskt som mulig til Tonje. 

• Prøver å legge opp til klubbdager i hall. Ønskes midtuke kamper så 
gi Tonje tilbakemelding om aktuelle dager. 

• Vanskelig å planlegge kollisjon med BDO samlinger, så disse 
kommer tett på, og vi må vente med å flytte kamper osv. 
 
 
 

• Seriereglement med endringer 
• 11-12 års klasse skal spilles som tema-serie. Fokus på utgruppert 

forsvar i 1.omgang. Spilles 2 ordinære omganger. Info møte 
gjennomføres i september. Viktig at alle trenere deltar på dette info 
møtet, samt at dommerne blir opplært på dette.  

• Klubbsamarbeid søkes i TA. Maks 9 spillere på ett av lagene det 
søkes om klubbsamarbeid om. 
 

•  
•  



• Lokale saker 
• Miniturneringer: 

• Åfjord 13/11 
• Bjugn 05/12 
• Leksvik 15/01 
• Rissa 12/02 
• Vanvik 19/3 
• ØBK 05/03 

 
• Håndballforum Midt Norge– Scandic Hell 28.august. Hver klubb blir 

trukket kr 2000,- uansett om de er meldt på eller ikke. Program ikke 
helt spikret ennå. Litt om skadeforebygging, en bolk på dommer, 
inspirasjonsforedrag. 

• Begeistringspriser – utfordrer sonene til å nominere noen (lag, 
klubb, person) som har gjort noe ekstra i denne vanskelige litt 
unormale sesongen. Vær litt raus, og tenk på naboklubber. 
Nominasjonen mailes til Tonje og Berit snarest. 
 

• Kurskatalog 
• Dommerkurs etter hvor vi mangler dommere. 
• Setter opp kurs der det er behov. 
• Trenerkurs til høsten, tilbakemelding innen 1/6. Kurs i midt 

uke kan det også legges opp til. 
• Klubbene melder i sine ønsker på kurs. 

 
• Viktige datoer 

• Endelig avd oppsett 28.mai 
• Akseptfrist dommer DU i TA 01.juni 
• Søknadsfrist for kvallik Regionserien J/G 16 13.juni 
• Terminlisteforslag J/G15-senior – 2.Juli 
• Sonemøter med terminliste som agenda – 23/8->3/9 
• Kvallik Regionserie/Toppseire J/G16+20 – 20-.22.august 
• Frist gebyrfri omberamming j/G15 – senior – 31/08 
• Påmelding mini J/G9 og 10 år – 31/8 
• Publisering J/G14 år og yngre – 30/9 
• Frist for gebyfri omberamming opp til og med J/G14 – 17/10 
• Frist for etterpåmelding av lag – 15/11 
• Husk å oppdatere lag/trenere og andre opplysninger i TA. 

 


