
REFERAT SONEMØTE 30.11.2022 
Sted : Fosen opplæringssenter. 

Til stede:  

Åfjord: Kristin og Camilla (leder) 

Rissa: Marianne (fung.leder) Maria Fines (dommerkontakt) 

Bjugn: Toini og Ola. 

Leksvik på Teams: Merethe Kopereitan (leder), og Gerd Sissel. 

Hilde Martinsen (klubbrådgiver) og Berit soneleder. 

 

Ny klubbrådgiver fra 1.1.2023 Martine. 

 

Antall lag pr mai 41 lag kontra 45 i 2021. 

September: 50 lag pr nå kontra 61 i 2021. 

Dette er bevegelige tall da det skjer endringer mtp trekkinger og nye lag. 

 

Dommere denne sesongen 52/forrige sesongen 72. 

Stor etterspørsel på dommerkurs, kurs fylles raskt opp med deltakere. 

DT1 kurs i januar i Vanvikan, ca 10 deltakere. 

Åfjord har en dommer som trenger DT2. 

 

SERIE REGLEMENTET: 

Omberamming pga sykdom. 

Det er ikke krav til legeattest. Det holder hvis man har noen form for bekreftelse/dokumentasjon eks 
melding sendt til skole osv.  

Gebyrer for omberamming ble gjennomgått. Trekking av lag/ikke møtt til kamp. 

 

BDO – tar ikke hensyn til håndballen. Kan noe gjøres? Dette er tatt opp på president nivå, og vi blir 
ikke hørt. Dette skaper store utfordringer for håndballen mht omberamminger av kamper osv.  

BDO info kommer seint, og det blir vanskelig å flytte kamper. 

Håndballen sender ut oversikt over BDO-helger når disse er klare, for å informere om hvilke helger 
som er opptatt – slik at man ev kan planlegge deretter. 

 



QR kode til serie reglementet, som lamineres og henges opp i hallene. 

 

Rissa/Leksvik herrer har samarbeid. Ørland/Bjugn har samarbeid på aldersbestemt nivå. 

Ser at samarbeid tvinger seg frem fra 14 år og oppover. 

 

Klubb besøk og klubb utvikling: 

Klubbrådgiver kommer på besøk, gjerne på bestilling fra klubb. 

Klubbdrift, sportslig ledelse, rekruttering, frivillighet, dommerarbeid i klubb. 

Hovedfokus er å forenkle klubbenes arbeid. 

 

Serie reglementet 23/24 – endringer/innspill kan meldes inn frist 20.januar 2023. Sendes på mail til 
Kristian Valstad. 

 

Gruppearbeid: 

• Hvordan få flere på sonemøtene;  
o Sone Fosen har godt oppmøte. 
o Tema/saker er viktig, noe som fenger. 
o Viktig med møter for å bli kjent. 
o Innfasing når man er ny i verv. 
o Rekruttering dommere (bruk egne ressurser i sonen). 

 

• Frivillige og foreldreengasjement 
o Labert, men har blitt bedre. 
o Har hatt noen «torden-taler». Foreldre må stille hvis ungene skal ha et tilbud. 
o Viktig med aktiv foreldregruppe. 
o Styret har deltatt på foreldre møter der man «sliter» litt med å få med foreldrene. 
o Trener utdanning. Hvordan rekruttere nye og bedre trenere? 
o Innsats for andre (fag i skolen), unge velger å være trenere. 
o Ønsker kortere kurs for trenere. Impulskurs. Utdanningsløpet er for tungt og langt. 

 

Mål og handlingsplanen 

• Gjennomgang av regionens tiltak. 
• Regionen ønsker tilbakemelding på forslag til tiltak. 
• Positiv til webinarer 

 

 

Intersport HUB – nettbutikk for miniturnering. Gratis + frakt. 



Fairplay vest er utlevert. Det kommer også en speaker-tekst og beachflagg. 

Nye foreldrevettregler er utarbeidet. 

 

Parahåndball – tilrettelagt håndball (hjerteligaen), kontakt Inger Johanne Bakke. 

Oppstart av fysisk funksjons nedsettelse – rullestolhåndball, kontakt Eva Skei. 

Fargerik håndball – lokale akt.tiltak for barn og unge i mottak/flyktninger/bosatte barn, unge og 
voksne med minoritetsbakgrunn. Det kan søkes om støtte til arbeid. Kontakt Eva Skei. 

 

Caseutfordringer: 

• Kontakt med spillere (klubbens holdninger til «fisking») 
• Resultat 11-12 års klassen. Store målforskjeller. Viktig med god kommunikasjon trenere 

imellom. 
• Tilrettelegging av mangfold. Hva med dem som krever litt ekstra på trening? 
• Oppførsel i hall (noen uheldig erfaringer). 

 

10 års lag: enighet mellom klubbene på rullering/posisjonering av spillere på banen for å jevne ut 
kampene. 

 

12 års klassen: Definisjon av utgruppert forsvar. Litt usikkert hvordan dette i praksis gjøres. Dette 
oppleves veldig forskjellig. 

Foreslår av trenerne avklarer før kampen starter, slik at det enes om hvordan utgruppert forsvar 
gjøres. Det skal kjøres utgruppert i 2.omgang. 

 

Forslag:  

Felles trening på utgruppert for alle 12 års lag før sesong start. For lagene/trenere + dommere. 
Legges til ØSA. 

 

Åfjord: Halloween lokal oppgjør Åfjord/Leksvik damer. Halloween mat, og J12 maskoter til 
damelaget. Veldig suksess. 

 

Referent 

Berit  

 

 



 

 

 

 

 

 

 


