
SONEMØTE FOSEN 10.MARS 2022 – KLUBBHUSET ØBK 

 

Til stede:  

Randi Stendahl Rambraut (dommerkontakt ØBK), Tor Stendahl Rambraut (dommer), 
Alexander Ringset (leder, Rissa), Kristin Humstad (leder, Åfjord), Ann-Therese Haugen-
Schiefloe (sportsligleder, BHK), Jan Koperreitan (sporstlig leder Leksvik), Ole Andre Nilsen 
(sportslig leder ØBK), Christina Jønvik (leder, Vanvik), Tom Christiansen (leder ØBK via 
Teams), Hilde Martinsen (klubbrådgiver Region Nord), Berit Berget (soneleder Fosen). 

 

Kort presentasjon av representantene fra klubbene. 

Hilde presenterte seg selv som ny Klubbrådgiver, samt en kort presentasjon av de nye som 
er ansatt på regions kontoret. 

 

Lokale saker: 

BEHOLDE: 

Leksvik – samme antall spillere som før korona. Ikke mistet spillere. Sliter spesielt med 16 års 
lagene, da spillerne flytter ut av bygda pga utdanning. Dette påvirker da rekrutteringen til 
damelaget. 15 års laget har flest spillere. Aktiv foreldre gruppe er viktig. Sparebanken Leksvik 
har gått in og sponset kveldsmat, dette skaper miljø. 

Avtale med fotballen; april-september er fotball sesonge, resten av året er det håndball 
sesong. Samarbeidet fungerer bra. 

 

Bjugn – har mistet mange både spillere og foreldre. Konkurrerer mot fotball (helårs idrett), 
skøyter, turn, korps, kulturskole og BDO. Har en stor rekrutterings/beholde jobb å gjøre. 

 

ØBK – færre spillere enn for 2 år siden (mistet ca 70-80 spillere). Gruppen 05/06 spillere ca 
25 stk, har de fleste gått til fotball. Ser at kompetanse på trenere er viktig for å rekruttere og 
beholde.  

Fosen har i dag ca 2-3 stk trenere med Trener 2 modul. 

• Mest foreldre trenere.  
• Vi må heve kompetansen.  
• Må tilrettelegge kurs som er enklere å ta/enklere å nå kompetanse, dvs lokale kurs. 
•  Ikke stille min.krav til antall påmeldte til kurs.  
• Trenerne må få inspirasjon -> tilegne kompetanse på laveste nivå.  



• Vi må bruke penger på Fosen trenere, små drypp hele tiden, og dette må skje i 
trenings tiden (ikke legge kurs til helger). 

 

Vanvik – ikke mistet noen (opptil 14 års klassen). 8-10 stk som har tatt halve trener 1 kurset. 

 

Åfjord – mistet noen, noen prioriterer fotball eller flytter ut. Har årskull hvor vi ikke har 
spillere, og dette skaper utfordring i lag sammensetningene. 

 

• Følger at enkelte regler motarbeider aktivetet (eks 10 års regel osv). 
• Terminlisten – må bli bedre spredning av kamper. Ikke mange før jul, og nesten ingen 

etter jul. 
• Påvirker by-lagene terminlistene for mye? 

 

Rissa – ikke mistet mange. Herrelaget er ikke kommet i gang. Sliter med J13 laget. G10 laget 
er svakt. 

 

• Skape godt klubbmiljø 
• Kolstad kamper – inviterer yngre lag til kamp og sosialt samvær 
• Klubbanalysen godt verktøy 
• Klubbene ønsker oversikt over trener kompetanse i egen klubb. 

 

DOMMER SITUASJONEN: 

• Utfordring for dommere på 12 års kamper pga nytt regelverk. Eldre dommere bør ta 
disse kampene. Usikkerhet rundt tolkning av 2.omgang. Dette må konkretiseres i 
serie reglementet. 

• Fosen setter opp egne dommere til og med 16 år. 
• Ørland får ny dommerkontakt: Malin Lian 
• Utfordring antall påmeldte til dommerkurs. 
• For lite kamper til dommere på lavt nivå. Viktig å ha nok kamper. 
• Dommer honorar; Fotball har høyere enn håndball (senior håndball kr 360 pr kamp = 

6 kr/min – fotball senior kr 800 pr kamp = 8,89 kr/min). 
• Sliter med å rekruttere nye dommere pga lave satser (de tar seg heller jobb på 

butikk). 
• Skjer rutinene på utbetaling. Klubbene er for sene å utbetale dommer honorar. 
• Ønsker å få innmeldt høyere dommer honorar meldt inn til region (Håndballting sak 

eller Regionsting sak).  



• Straks tiltak ? Økt honorar eller kompensasjon for dommere der kampen avlyses på 
kort varsel. 

• Få spillere og trenere til å takke dommere for kampen -> hvordan skal vi få 
gjennomført dette`?  

• Forslag fra soneleder: Foreslår at Fosen fra og med nå oppfordrer våre 
klubber til å innføre fast hilsning både før og etter kamp overfor dommere. Vi 
i styrene må gi tydelige instrukser ned til våre trenere/arrangører/dommere.  

• Start-møte mellom dommere og trenere før sesongen for å gå igjennom nye regler og 
samtaler. 

•  Opprette Fagsamling for dommere 
• Få senior dommere – mange senior kamper som går samtidig, disse bør sprees slik at 

våre senior dommere har muligheten til å dekke inn flere kamper. 

 

Dispensasjoner:  

Åfjord vil få store utfordringer kommende sesong pga alderskull hvor det ikke finnes spillere. 
De vil derfor trenge disp for å kunne stille lag. 

 

Rekruttering unge trenere v/Tom, ØBK: 

ØBK har startet rekrutterings prosjekt for unge trenere. Tom informert litt, og sender ut info. 

Tips fra Åfjord – Åset skole har «innsats for andre» og her stiller de med hjelpetrenere i 
håndball 10-12 år. Dette får de på vitnemålet. 

 

ØBK/BHK er i kontakt med Idrettslinja ifb med «kast ballen prosjektet», ut i barneskolene, 
praksis i Ørland/Bjugn hvor klubbene inviterer inn Fosen vg. 

Fotballkretsen oppmuntrer idrettslinja til å innføre obligatorisk fotballtrener kurs. -> her må 
håndballforbundet/region være våkne og «på ballen», her må vi også melde oss på. Dette 
bør jo høyeste grade også gjelde håndballen. Innspill til regionen om at de følger opp dette, 
og støtter klubbene her ute med ressurser for å komme inn på idrettslinja FØR fotballen 
gjør det. 

 

• Hilde nevnte litt om verktøy for årlige målinger (ligger i Klubbhuset, men er ikke 
ferdig utviklet ennå). Klubbene ønsker et verktøy for å måle tempen i klubbene. 
Ønsker innspill fra klubbene (sesongslutt og sesongstart?) 

 

SONEMØTE MODELLEN: 



Forslag fra Leksvik: 1-2 fysiske møter (+ 1-2 teams møter) i sesongen. Hvis det er mye info er 
det like greit å ta møte på teams. 

 

Kort runde blant klubbene etter møte; 

Godt møte, de fikk diskutert mye. Litt for mye på agendaen, men dette får vi justert inn. 

Alle syntes møte modellen var bra. 

 
 

GJENNOMGANG TINGSAKER: 

• Vedlegger korrigert tingforslag fra sone Fosen. Dette nye forslaget må fremlegges på 
Håndballtinget. Det er for sent å sende inn nytt korrigert nå. Før vi legger frem dette, 
så avventer vi og ser hva de øvrige regionen kommer med innspill på. 

• Tingdelegat – soneleder Berit ble valgt. 

 

 

 

Bjugn, 15/03/2022 

 

Berit Berget 

Soneleder Fosen 

NHF Region Nord 


