
REFERAT SONEMØTE 22.11.21 

 

Tilstede:  

Teams: Tom Christiansen (Ørland), Jan Kopreitan (Leksvik), Aud Dagmar Ramdal (Leksvik),  

Tilstede i Åfjord: Kjartan Braa (Bjugn), Jan Magne Nilsen (Åfjord), Kristin Humstad (Åfjord), 
Kristina Jønvik (Vanvik), Aleksander Ringset (Rissa), Tor Stendal Rambraut (Ørland), Randi 
Stendal Rambraut (Ørland), Camilla Hestmo Berdal (Åfjord), Tonje Tangvik (region) og Berit  
Berget (Bjugn, soneleder).  

 

Berit innleder møtet 

Tonje sitt siste sonemøte 

 

Status: 

Ørland: Litt arbeidsom oppstart. Gjenetabler lag, men dette ser ut for å ha gått bra. G16 den 
største utfordringen. Samarbeid med Bjugn, flott at man får til et tilbud. Herrelaget er 
kommet godt i gang. Damelaget har en tynn spillerstall, mange unge, men de er i gang. 
Rekruttert en del på mini, men ikke så mange som de ønsker. Målsetting 20/20, nå oppe i ca 
12 – et stykke igjen.  
Klubbrådgivning med Tonje i vår var nyttig, fulgte opp i høst. Fine planer som det er blitt 
tiltak ut av – skal videre måle ut i fra disse. Jobba med å få proffe tiltak i hallen – musikk, 
speaker, maskot med mer. Fått god tilbakemelding på dette. 

 

Leksvik:  

Ca samme antall lag i år som i fjor. Størst utfordring på gutter og herre. Fikk til et herrelag til 
slutt, med både nye og gamle spillere. 10-12 herrespillere på trening. Damelag med 12-15 
spillere. Fikk ikke til et G15 lag, for få spillere som ville fortsette. G13 ble endra til G14 der 
det er dispans av G15 spillere. Alle virker fornøyde.  
Arrangement er det samme som det har vært med musikk og innmarsj.  
Trondheimslagene har litt å lære av oss på Fosen der vi må lete etter garderober etc.  
Fin overgang mellom handball og fotball. Avtale med fotball om overgangen.  

 

Bjugn: I gang med alle lag. Frafall på guttesida. Lag hele veien og samarbeid med Ørland. 
Merker utfordringene, men har kommet i gang. Viktig å komme i gang med kamper – gjør at 
spillere kommer tilbake og får gnisten. Merker situasjonen som har vært. Lag som er berga 
så vidt.  



Åfjord: Godt i gang med trening siden skolestart. Damelag igjen i år med en god stall. Mini 
starta opp etter høstferien, ca 40 barn. J14 med nye spillere. Sliter mer på guttesida, måtte 
trekke G15. G12 lag på både jente- og guttesida. Gjennomført kamper. Minicup sist helg med 
3 klubber representert pluss Åfjord. Fikk gjennomført barnedommerkurs før sesongstart og 
ha forsterka dommersiden med 7 unge lovende.  
Tonje deltok på høstmøte. Sliter med foreldreengasjement på mini.  

 

Vanvik: Kommet i gang med kamper. Alle fornøyde med å komme i gang igjen. 4 lag i serien, 
mange på mini. Ok med dommere. Øsker fler inn i styret. Mista noen spillere på J10, men 
mange på hvert lag.  

 

Rissa: Mange nye inn i styret. Mange som er engasjerte. Knøtt og mini har hatt stor tilvekst, 
veldig mange barn. J10 tilvekst. G10 har bare 5 spillere, kanskje 6-7 spillere. G12 meldt på 
ekstra lag etter oppstart. Damelag, men ikke herrelag i serie per nå. Damelaget har en god 
blanding av alder i sin tropp.   

 

Viktig at ikke sifrene blir så store i en barnekamp – rapporter tilbake til klubbene om et lag 
leder veldig mye – man må da justere. Gå til sekretariatet og si fra om det blir store 
forskjeller.  

Ser at utgruppert kan gi utfordringer hvis man ikke har lært dette.  

Viktig med fokus på dette i egen klubb – de på benken må ha god forståelse av dette.  

 

Info:  

- Kortbane og resultattavle for 9 og 10 åringene – dette er ikke valgfritt.  
- Dispans: start med å søke om man har behov ut over regelverket – tar kontakt for å 

høre om bakgrunn for søknaden. 2 på banen om gange uavhengig av spillerposisjon. 
Skal ha med en skriftlig bekreftelse. Lag med disp kan ikke delta i sluttspill og kan ikke 
bli avdelingsvinnere. Skal ikke toppe et lag med disp. En dispspiller tar en plass fra en 
spiller som egentlig hører til på laget, obs på dette. 

Digital dispsøkad.  

 

- Dommere ikke beramma på kamper: 
Kampen skal gjennomføres på best mulig vis. 
Hvis ingen dommer er satt opp torsdag før kamphelg vil det ikke komme dommere. 
Torsdag er for sein har Berit varsla om. Berit har stilt spørsmål rundt dette. Er det 
noen som har jagd dommere? Ofte at lag i utkanten ikke får dommere.  



Det gjennomføres dommermøte der de kan plukke kamper selv – dette involverer på 
en bedre måte. 
 
Når dommere setter seg opp må de få disse, region må ikke la dette stå til det 
nærmer seg – her må regionen ha bedre rutiner. 
 
Når er det tidlig nok å få beskjed? Mandag senest. 
Vet alle om siden der man kan søke om å være dommer på kamp?  

 

- Utdanning av dommere: Hvorfor kan man ikke benytte egne dommere til å undervise 
trinn 1 – med dommerkrise må man kunne bruke egne ressurser som er kvalifisert. 
Regionen har meldt inn at det må gå an å kjøre trinn 1 uten instruktørutdanning, men 
med den kompetansen mange av våre dommere har. Regelen er gjeldende fra NHF, 
ikke bestemt regionalt.  
Hvordan fullføre for de som har deltatt via teams – dommerutvikler fullfører med 
praksis i egen klubb.   
Fortsetter med felles dommerkontaktmøter – tar et nytt møte på januar da vi ser at 
dette er bra for Fosen.  
Forfatte et brev til sentralt hold med de tanker vi har, på vegne av region Fosen. Alle 
stiller seg bak dette. Et utkast blir skrevet for høring til klubbene.  
Øke satsen for betaling av dommere et ledd i beholde og få flere dommere?  
 
 

- Temaserie 11 og 12 åringene:  
Utgruppert forsvar i 1. omgang også skal trenere bli enige om hva som gjøres i 2. 
omgang. (Enighet om flatt eller utgruppert i 2. omgang).  
Trenere og lagledere skal følge opp at begge lag har en god opplevelse ved endt 
kamp.  
Burde man ha snudd om på dette? Vanskelig for 11/12 åringer å snu etter pausen.  
Hva om trenerne ikke blir enig i pausen om hva man gjør i 2. omgang?  

 

- Live:  
Enkel 
Kortbane 

o Kamptropp 
Temaserie 

o Kamptropp 
o Resultatregistrering 

Avslutt kampen 
Signering fra dommere 

 



- Covid: 
Hvis kamper utgår varsle motstander, dommere og region 
Klubb må ha en felles føring for hva man gjør inn mot det å reise for å spille kamp, 
dette må ikke bli opp til foreldregruppa. Kommunen kan sette ned foten med lokale 
regler.  
Håper at covid ikke blir en unnskyldning. 

 

- Håndballforum: 
Håndballforum 2022 blir felles i Trondheim   
Gode erfaringer med håndballforum fra deltagere fra Fosen.  

 

- Fosen må bli flinkere til å nominere til Begeistringsprisen. 
Man kan nominere uavhengig av hva man har bidratt med.  
 

- Seriereglementet 2022/ 2021: Frist 15. januar 2022 
- Regionserie J/G 16 år 
Administrasjonen og RS vil evaluere kamptilbudet etter sesongen 2021/22. 
Alle klubber vil bli bedt om å gi en tilbakemelding på egne opplevelser av 
kamptilbudet. 
Tilbakemelding fra klubber i februar. 
-Regionserie J/G 20 år 
Forslag fra klubb: Endring av seriereglementet om regional serie for alle klubber i 
hele regionen i klassene J/G 16-20 år. 
Ny 3.divisjon? 
(2023/24-sesongen) 

 

- Bakgrunn for endring: 
Seriereglementet er vedtatt av RS.    
Endring på 16-årstilbudet, bygger på: 

o Forslag fra klubb: Endring av seriereglementet om regional serie for alle 
klubber i hele regionen i klassene J/G 16-20 år. 

o Ingen endring på nasjonal Bringserie. 
o Nasjonal utvidelse i LERØY-serien og 

NM Junior medfører ingen endring av 
J/G 20 år i regional serie sesongen 2021/2022. 

 
- Innkalling til Håndballtinget: 

Håndballtinget holdes på Scandic Park Sandefjord og åpnes fredag 6. mai kl. 16:00 
med fortsettelse lørdag 7. og avsluttes med lunsj søndag 8. mai kl. 13:00.  
 
 



Forslagsfrister  
▪   Klubber (sendes gjennom respektive regioner)   01. februar 2022  
▪   Tingvalgte organer       10. februar 2022 
▪   Ansatte gjennom hovedtillitsvalgt     10. februar 2022 
▪   Generalsekretæren       10. februar 2022 
Regionene        10. februar 2022 
Forbundsstyret       20. februar 2022 

 

 

- Hilde Martinsen – ny klubbrådgiver fra 1. februar 2022 (tar over samme soner som 
Tonje har hatt).  
Kristian Valstad kontakt frem til da.  
 
 
 

- Neste sonemøte: Januar/ februar 

 

 

- Eventuelt: 
Alt av dommerberamming skal gå til Trude Gerhardsen 
 

 

 

 

 

 


