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Sonemøte Hålogaland - 24.8.2021 
 
Møtt: Joakim Haraldsen – Klubbrådgiver, Siv Olsen – Lia Brage, Beate Tande – Harstad HK, Hege 
Volden – Harstad HK Christine Elvenes – Kvæfjord, Simen Klemming – Nor HK, Maria Bostad Dahl – 
Nor HK, Ronny Sørensen – Landsås, Kristin Arnarsdottir – Landsås 
 
Agenda: 
Runde rundt klubber: 
Treninger er i gang men noen utfordringer for Kvæfjord og Lia-Brage med hensyn til hall og halltid.  
Det er mangel på dommere hos fleste klubber. 
 
Lokale saker: 
Trenerskole regionalt med spillere født 2007/2008, frist for påmelding 12.08.2021 
 
Lokale samlinger trenere velger spillere født 2005/2006, mer info på kommende Webinar. Påmelding 
handball.no. Joakim undersøker om eventuelt trenere i fra området kan arrangere.  
 
Regionalt landslag – ønske fra klubbene at dato for samlinger kommer i god tid, at samlinger er i 
helgene og forslag til plassering er Bardu hvor god avstand for alle.  
Presse på klubbene at få med lag og trenere! 
 
Obligatorisk med trenerattest!! – alle klubber informere sine trenere – Gjennomføres på 
trener.nif.no og tar ca. 20 min. 
 
Dommerutvikling: 
Det er stort mangel på dommere – forslag på dommerutvikling på tvers av klubbene. De klubber som 
har godt opplegg for utviklingen deler med de andre klubbene. Hint fra HK Harstad er at søke 
pengestøtte for dommerprosjekt, ha dommermøter, være på alle kamper og følge opp dommere så 
de blir trygg.  
Oppfordre alle spillere født i 2007 eller tidligere å ta dommerkurs. (Kan være dommere fra og med 
året de blir 14 år) 
Dommeransvarlig Geir-Magnus, 
 
J/G 9-10 år - kortbane (hint fra Nor HK at sette bjelke nederst på målet eller eventuelt sandsekk til å 
holde mål på plass 
Serien for J/G 9-10 år ønskes spilt som tidligere med turneringshelger. Joakim setter opp helger. 
Prøve å unngå interne kamper, alle klubber må stille med minimum 1 lag og det er ønske om 
fleksibilitet således andre klubber kan eventuelt delta.  
 
Terminliste og behov 
Viktige frister! 

• 31.august: 
o Gebyrfri omberamming J/G 15 – senior 
o Påmeldingsfrist J/G 9 og 10 år 
o Gebyrfri trekking 

• 30. september publisering terminliste j/G 14 år og yngre 
• 17. oktober – Frist gebyrfri omberamming J/G 14 år og yngre 

 
Bruke Google-skjema til å sperre av helger/konfirmasjon, melde antilag, annet. 
 
Klubb-besøk – Joakim ønsker å besøke klubbene, deltar gjerne på trening og har møte i etterkant.  
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Kurskatalog 
Ta runde i klubbene, hvilke kurser er ønskelig og gi tilbakemelding til Joakim 
Trenerkurs fra sesongstart – september 
 
Eventuelt 
Beate HK Harstad:  

1. ber oss om å melde lag på Kraft cupen fortest mulig.  
2. Spillere kan spille flere aldersgrupper 
3. Avklart med overnattingsmuligheter i Kanebogen skole og Stangnes Videregående 

 
Alt av turneringer går som planlagt og satt av helger for det.  
 
 
 
 


