
Sonemøte Hålogaland, 18.mai 2020, Teams 
 

Runde blant klubber 
• NOR HK: Hall åpnet sist uke og alle lag er i trening innendørs. Årsmøte avholdes 

10.juni. Leder + 3 styremedlemmer er på valg. Ny hall står klar til høsten og klubben 
er spent på hallfordelilngen 

• HHK: Spent på Korona-frafall. Har stått på for å beholde alle og trenere og spillere er 
fulgt opp 

• Landsås: 25.mai åpner hallene. Utetrening fram til nå. Årsmøte 26.mai. Kontroll på 
lag og trenere 

• Lia-Brage: Klar til hallåpning 26.mai. Årsmøtet er avholdt. Mangler noen trenere, men 
har dialog med kandidater. Jobber med å få kontroll på medlemsmassen etter Korona 

• Kvæfjord: Driver med ute-trening. Hall skal åpne, men dato er usikker. Hovedlaget 
har avholdt årsmøte, men det vurderes å gjøre noe lignende i håndballgruppa 

 
Regionsting, Einar Sparbo Lysnes 

• Regionstinget avholdes på Scandic Hell den 20.juni kl 13-16 både fysisk og digitalt 
• Delegater står valgfritt til å avgjøre om de ønsker å møte fysisk eller delta digitalt 
• NIF bistår med digital løsning og valg 
• Ronny Sørensen fortsetter som soneleder i sone LoVe 
• Delegater for sone LoVe blir Ronny (soneleder) og Maria Bostad Dahl. Beate Tande er vara 
• Ingen forslag er meldt inn fra klubb 
• Ingen kontroversielle forslag er på bordet 
• Det er foreslått å øke honorar til styremedlemmer fra 250,- pr time til 300,- og styreleders 

honorar fra 50 000,- til 75 000,-  
• Klubbrågiverstillingen….. 
• Innstilling til nytt styre….. 

 
Avdelingsoppsett 

• 3.div KS/MS: NOR HK Ms ønsker seg inn i en 4.div. Landsås MS og KS ønsker inn i 4.div 
• Toppserie G16: Kommer mulig inn et til fra THK 
• G16: For dårlig tilbud i avd 1 gir utfordringer med hva vi gjør med avd 2 som kan splittes. 

Landsås ønsker ser ned i G15. G15-lagene i sonen ønsker ikke spill i G16 
• J16: Lagene fra Hålo vil samme vei med 15 og 16 (det er hensyntatt i dag). NOR HK trekker 

mest sannsynlig sitt J16-lag 
• G15: Lagene som er påmeldt i sonen ønsker ikke spill i G16 
• J15: NOR HK må være antilag med J14 
• G14: Hålo-lagene ønsker ikke reise til Skjervøy. Ok om kampene spilles i Tromsø 
• J14: Gravdal kommer inn i avd 2. Kvæfjord er usikker på trekning. Mulig nytt lag fra Landsås 
• G13: Kvæfjord reiser ikke til Tromsø, men er åpen for å ta inn Tromsø-lagene om kampene 

tilrettelegges 
• J13: Ønsker ikke sammenslåing med avd 3 
• G12: Ønsker vi ser på ny avd (LoVe og Hålo) 
• J12: Slå sammen avd 2 og 3 
• G11: Troms-lagene kan delta i en turneringsserie. HHK og Landsås kan ta turene til Tromsø 
• J11: Slå sammen avd 2 og 3 og sette opp turneringsserie 
• G10: NOR HK er et 9års-lag 

 
 



3. divisjon 
• Siste serierunde 20.mars 
• Vi ser om det er mulig å ha felles siste runde 
• Forsøk å gi lagene 30 min oppvarmingstid før kamp 
• Kvalik til 2.div mellom avd.vinnerne  

 
Miniturneringer 

• Ronny sender ut mail og fordeler 10års dagene 
• Kampene settes opp på lørdagene slik at det er mulighet for miniaktivitet på søndag? 
• Forsøker å samle guttene og jentene om det er plass i hallen 
• Spilletid 2 x 12 min 
• 2-3 kamper per lag 

 
Kurskatalog 

• Dommer 
 

Sone Kurs Modul 

Hålogaland Dommer BH 2x 

Hålogaland Dommerutv. Klubb 2x 

Hålogaland Dommer BH 2x 

Hålogaland Dommerutv. Klubb 2x 

Hålogaland Dommer BH 2x 

Hålogaland Dommerutv. Klubb 2x 

Hålogaland DT1  4x 

Hålogaland Dommerutv. 1 2x 

Troms Dommer BH 2x 

Troms DT1  4x 

Troms DT1  4x 

• Trener 

Sone Kurs Modul 

Hålogaland Innf. BH 1x 



Hålogaland Tr1 M01-06 

Troms Tr1 M01-06 

Troms Tr1 M01-06 

Troms Tr1 M07-12 

Troms Tr1 M07-12 

• Ønske om T1 i Narvik og Harstad (alle modulene) 
 
Eventuelt 

• Geir Daniel har sagt opp sin stilling i NHF Reg Nord og takker pent for seg og et 
fantastisk fint samarbeid med klubbene i Hålogaland 

• Klubben må være med å promotere stillingen slik at vi får gode søkere fra sonene i 
Nord 

• Stilling må for all del ikke havne i Trondheim da nærheten og kjennskapen forsvinner 


