
Sonemøte	"Sone	Hålogaland"	
	
Dato	tirsdag	25.	februar	2020	kl	17.00	
Sted	Sure	hotell	Evenes	
	
Tilstede:	Atle	(Landsås),	Maria	(NOR	HK),	Eskil	(HHK),	Beate	(HHK),	Siv	(Lia	Brage),	Lisa	
(Lia	Brage),	Tina	(Kvæfjord),	Christine	(Kvæfjord).	Ronny	(Soneleder).	Geir	Daniel.	
		
	
Agenda:	
Forslag	til	agenda:		
•	Velkommen	
•	Runde	fra	klubb	(5	min	hver	klubb)	
•	Juniorserie/4.div-J18	
•	Kortbane	–	skal	kjøres	min	en	runde	i	hver	sone	i	klassen	j/g-10	
•	Bring/Lerøy	–	9	lag	i	hver	avd	
•	Info	fra	Euro	
•	Forum	–	felles	på	Hell	
•	Regionsting	9.mai	
•	Lokalesaker	
 

 

1. Runde fra klubbene.  

Hver klubb orienterte om situasjon og hverdagen. Først ut HHK, deretter Lia-Brage, Kvæfjord, 
NOR HK og Landsås. Ingen store utfordringer. Vi ser at vi er litt bak på 
dommerutvikling/utdanning.  

 

2. Juniorserie/4. div 

Geir Daniel orienterte om dette. Ønsket fra flertallet av klubbene i Hålo er en 3. div med Salten 
og LoVe og en Troms og Finnmark. Om påmeldingen er stor nok ønskes det også en 4 divisjon til 
neste år. G/J 18 blir erstattet av en G/J 20. Noen klubber ønsker å få til en 3. divisjon som 
strekker seg fra Salten til Finnmark. Noen klubber ønsker seg dette for å få til et bedre sportslig 
tilbud, mens flere klubber vegrer seg på grunn av økonomi samt lengre reiseavstander.  

 

3. Kortbane 

Neste sesong skal G/J 10 spille på kortbane. Banen er 26,4m lang og 20 meter brei. Har vært 
testet ut i deler av Norge i år. Klubbene som har forsøkt dette melder om positive opplevelser for 
små og store. 



 

 

4. Bring/Lerøy 

Geir Daniel orientert om dette, det blir noen endringer her. Blant annet 2 kamper pr runde. 

 

5. Info fra EURO 

Strålende tilbakemeldinger fra mennenes EM, nytt arrangement blir i desember når damene 
spiller EM i Trondheim. 

 
6. Forum Hell 

4-6. Desember blir det felles håndballforum for hele region Nord på Hell. Forum blir i forbindelse 
med EM for damer. 

 
7. Regionting 9. mai 

Sone Hålogaland stiller med 2 representanter til Regiontingen. Soneleder spiller som en av 
kandidatene. Maria Bostad fra NOR HK er forespurt om å være den andre kandidaten. Neste 
sonemøte i April blir det gjennomgang av ting sakene. 

 

8. Andre saker 

Neste sesong blir det større begrensninger på antall kamper en spiller kan spille 

4 kamper på ei helg 

10 kamper på en mnd 

45 kamper iløpet av en sesong. 

 

Barnekampleder kurs kan nå tas som e-kurs. Gjennom minidrett. Den praktiske delen kjøres med 
instruktør. 

Det vil komme endringer i forhold til klassene 11 og 12 til neste sesong, dette gjennom at dette 
er en del av barneidrettsbestemmelsene.  

Vegring til kvalifisering til NNM er 10. mars. 

NNM spilles 24-26. april i Tromsø. 

 

9. Lokaler saker 

Trenerskolen for årsklassene 2005/2006 ble arrangert en dag. Lovnaden var 3 samlinger før jul 
samt 3 samlinger etter jul (kun for 2006 etter jul). Dette ble ikke gjennomført til tross for gode 



tilbakemeldinger fra første samling. Region bes ta tak i dette slik at trenerskolene arrangeres som 
planlagt. 

 

Det bør også settes opp kurs i dommer veiledning. 

 

 Til neste sonemøte bes klubbene finne aktuelle helger for trener 1 og dommer 1 kurs. Disse  

kursene bør arrangeres årlig, samt at trener 2 og dommer 2 bør kjøres annen hvert år.  

 
 
Kvæfjord tok også opp utfordringen med spiller overganger mellom klubbene i Harstad 
(Kvæfjord, HK Landsås, HHK og Lia-Brage)  
Overgangene bør styres av klubbene og ikke spillerne/foreldrene. Klubbene må ha en dialog 
mellom seg og avklare hva som er bakgrunn i overgangen og hvilke konsekvenser overgangen 
vil ha for klubbene.  
Spillefisking er ikke tillatt for spillere 16 år og yngre. 
 
 

Referent Ronny Sørensen 

 

 

 

 

 


