
Sonemøte 12.05.22 

 

Ståa til lagan: 

 

Vanvik. Nye krefter inn i styret med positive tanker! Har godt med lag til høsten! Usikker til 
g13 og j16. Hva gjøres i for hold til oppsett? Usikker på om riktig plassering! 

 

Åfjord. Ny leder inn! Greit med lag 

 

Leksvik. Styret er det samme stor sett. Trenere er på plass, og er fornøyd med lag og 
trenerteam. Tenker på å melde på g16 lag, men usikker på om de klarer å stille lag!  

 

Ørland. En del nytt i styret. Har en god plan på laga sine og har også en del samarbeidslag 
med Bjugn. Prøver seg på Lerøyserien! 

 

Bjugn. To samarbeidslag med Ørland. Det trengs rekrutteringsarbeid! KastBallen er satt i 
gang! Noen nye inn i styret med ny giv og tanker!  

 

Rissa. Har godt med lag påmeldt. Samme som forrige sesong. En del nye inn i styret! Påmeldt 
kast ballen prosjektet. Trenerteam er så å si i boks! 

 

Håndballforum: 

Endagsforum med muligheter for å komme på fredag! 

Litt mer workshopbasert forum. Men også foredrag. Bjarte er trekkplaster. Middag og 
begeistringspriser! Meld inn priser. 

 

Håndballtinget: 

 

 

Ombermingsregler ble gjennomgått. 

 

Utvikkling på Fosen. Viktig å presentere utfordringene klubbene har  

 



Avdelingsoppsett2022-2023 

Hva gjør vi med j12-j11? Vi trenger kamper. Åfjord, Rissa og Vanvik har unge j12 lag. 
Ørland ønsker ett j11 og ett j12 lag, men da blir det lite lag i vår avdeling. Trippel serie? 

 

J13 er en fin serie. 3 fosenlag og 7 bylag. Bylag kan ønske sideavdeling for å tilpasse nivåene 
på laga. Mye uheldige hendelser med «topping» av lag, som det reageres på.  

 

J14. her blir det bare Rissa som stille lag. Og Rissa stiller muligens med to lag om j13 laget 
deres må trekkes. 

 

J15. Åfjord og Leksvik er fornøyde med sin avdeling! 

 

Ørland har meldt seg på regionserien j16 og j20. Kvalifisering er 20-21 august.  

 

J16. vanvik og ørland2 stiller her. Ørland stiller kun med dette laget om ørland1 ikke kommer 
inn i regionserien!  

Sterkt ønske generelt at regionen slår sammen avdelinger om det begynner å bli lite lag per 
avdeling! 

 

J20. Ørland stiller her. Kun med ett lag. De er også påmeldt Lerøy.  

Kvinner. 4. div er Leksvik, Åfjord og Ørland. Dette blir en flott avdeling med mye gode 
lokaloppgjør! 

Kvinner. 5. div her er Rissa. Lagleder er fornøyd med gruppa. Kommer med ønske om å få 
dobbelkamper der det lar seg gjøre med tanke på reiseavstand! 

G12. stor avdeling Fosenlagene er i her. 13 lag i vår avdeling!  

G13. her stiller Vanvik og Ørland. Usikker på nivået, men ser positivt på sin avdeling! 

G14.  Rissa og Leksvik stiller her i samme avdeling, med lag nordover i regionen.  

G16. Bjugn og Ørland er i avdeling sammen. Leksvik vurderer å stille et lag her også. 

Menn. Rissa er usikker. Leksvik er ønskelig at de blir flyttet inn i avdelinga der Rissa evt. 
utgår. Mye kan skje i flere avdelinger her, så et endelig oppsett er vanskelig nå. 

Kom med tilbakemeldinger ang. oppsettet til klubbrådgiver innen 22.mai 

 

Berit ønsker at klubbene jobber mer mot KastBallen prosjektet. Dette er positivt for 
rekrutering for klubbene.  



Minicuper 2022-2023 

Åfjord: 12.11.22 

Bjugn: 10.12.22 

Leksvik: 21.01.23 

Rissa: 4.02.23 

Ørland: 4.03.23 

Vanvik: 18.03.23 

 

Ikke vent med å melde dere på til håndballforum!!!!!! 


