
 
 

 

Sonemøte onsdag 16.02.22 

Tilstede:  

Landsås: Ronny, Geir-Magnus  

Kvæfjord: Tina, Ann Therese 

HHK: Beate,  

NOR: Simen, Anders 

Lia-Brage: ikke tilstede.  

 

Nye ansatte i region Nord 

Hilde Martinsen. Tuva Johannessen, Marthe Nesset, Stine Rognmo /Vil ha 
gladnyheter), Victoria Koen disse er nye tilsatte i regionen 

 

Lokale saker: 

- Dispensasjoner (oppfordre trenere til å vise frem, dialog mellom trenere) 
- Omberamminger / dommerberamming 

o Utsettelse av kamper 
- Årsmøte  

o Forvente det utskiftninger i klubben? 
o Rekruttering av nye styreverv 

 

Slå sammen soner:  

- Hålogaland er en liten sone men har over 1000 spillere.  
- Vil slå sammen noen soner fra 11 til 8.  
- Vi bruker å se over til LOVE enn til Tromsø.  
- Vil ha en sone i Finnmark, Troms og Nordland istedenfor 2 soner i hver.  
- Kan vi dra noen veksler opp mot til gamle region Nord. Noen føler at vi har 

større vei til regions kontoret enn når de var i Tromsø. 
- Regionen vil ha mindre antallet soner slik at de kan bruker mer tid ute hos 

klubbene. De ansatte vi har her oppe vil ikke minskes, men dele fortsatt 
klubbene seg imellom.  

- De vil ha mer teams møter, men vi liker den praten vi har etter fysisk møte, og 
det blir vanskelig hvis vi skal slå sammen med sone Troms (Bardu og oppover).  

- De gamle sonene vil ha sine gamle soneledere som prater sine saker.  
- Vi føler at vi kan miste medbestemmelses retten, blir spist opp av de store 

(Tromsø).  
- Regionen vil ha dette siden de vil bli tydeligere på kamp soner, dvs spill i 

Finnmark, Troms og Nordland.  
- Klubbene må ta dette ut i sine styrer for å diskutere for så å komme til enighet 

i sonen.  
- Dette er noe admin vil gjennomføre. 
- Ronny brinker dette videre, at vi liker det slik vi har det.  

 



 

Dispensasjoner  

- Hvordan har det vært med dette 
- Lag har møtt andre lag med overårige spillere uten disper. Dette har vært gitt 

beskjed om høyere i systemet, men det har ikke skjedd noe. Dette er de 
samme klubbene som gjør dette hvert år.  

- Disper er for å gi et spillemulighet. Hvis det er problemer så må regionen få 
beskjed om dette, slik at man kan gjøre noe med. 

- Sekreteriatet skal sjekke dette når de arrangerer kampene.  
 

Omberamminger / Dommeromberamminger  

- Masse omberamminger pga Corona, mye smitte og de siste 3 ukene har vært 
skikkelig pyton. 

- Har ca 90 kamper som ikke har datoer enda.  
- 25 kamper av disse er hålogalands lag 
- Noen får ikke svar fra andre klubber når man søker omberamminger, eller 

bytte datoer.  
- NNM skal gjennomføres uansett i J/G 14 og J/G 16 
- De kampene som ikke spilles i disse klassene før påske, de blir satt til ikke møtt 

av den klubben som ikke kunne stille. Poeng til det andre laget men ikke noe 
gebyr.  

- Mye smitte gjør at vi må ha ei løsning for å komme seg til sluttspillet, siden det 
blir flere og flere kamper hver uke – som ikke blir spilt 

- Masse kamper under 14 år er tatt vekk siden de ikke har sluttspill. Men det er 
mulighet til å få disse spilt siden de ikke har NNM. Bare ta kontakt med 
motstander og blir enig om tidspunkt. 

- Får man kontakt innad i sonen? Lett å flytte til ukedager?  
- Ei stund fremover vil dette være vanskelig  
- Men målet må være å få spilt så mye som mulig uansett fremover. Joakim vil 

fikse dette og bare sendt mail 
- 4 div kan spille så lenge som man vil siden ingen opprykk 
- 3 div der har mange vegret seg for opprykk så man kan gjøre noe lignende 

der.  

 

Årsmøte skifte av styret 

- HHK har 29 mars og klar for dette 
- Joakim vil gjerne ha invitasjon til årsmøte fra klubbene 
- NOR skal fikse dette på neste styremøte.  
- Problemer med å rekruttere nye styremedlemmer  
- Rekruttering av frivillige har vært vanskeligere i denne perioden. Ta kontakt 

med Joakim, han kan gjerne hjelpe der det trengs, både styre og års møte.  
- Antall styremedlemmer er forskjellige. Kvæfjord har 6 stk men føler de kunne 

vært flere. NOR har 9 medlemmer, har sportslig utvalg og et lite arr utvalg. 
Landsås har 10 stk, arr utvalg har vi men ikke sportslig. Men vi liker et stort 
styre uten små undervalg. HHK har 9 styremedlemmer, masse undergrupper. 
Det har vært vår styrke.  
 
 
 

 



Dommere  

- Harstad og Kvæfjord setter vi opp lokalt.  
- NOR er veldig flink til å sjekke med motstander om de har dommere til NOR 

sine hjemmekamper.  
- Observasjoner settes opp fra Trondheim. Sone Hålogaland har kontroll på 

dette.  
- Har de en mal hva de skal se på de skal gjøre. Mange dommere føler de ser på 

mange forskjellige ting i kampene.  
- Hvis vi ikke klarer dommerkvoten på grunn av trekte 12 års kamper, vil 

regionen gjøre noe med det (BOT?) Joakim sjekker.  

 

Aktivitetshelg 

- Kvæfjord har søkt for å få sin helg i april. Hvordan ser de andre klubbene på 
dette? En av de siste helgene i april 23-24 april 

- Mange klubber er positivt til dette og vi ønsker de lykke til.  
- Nor vil planlegge turnering i den perioden til neste sesong.  
- Mini lørdag og miks 10 på søndag.  

 

Forbundstinget 2022 

- Skal holdes i Sandefjord.  
- Torsdag 5. mai  
- Hjemreise søndag 8 mai 
- Styreleder (Ronny) drar på dette.  
- Sak 1 antall perioder kan besitte et og samme verv i NFH er maks 3 perioder 
- Sak 2 NHF skal oppnevne ungdomsråd. Ungdomsrådet skal består av 6 

ungdommer og repsentert fra alle regionene.  
- Sak 3 statens satser på kjøring og diett skal vekk og NHF skal lage sine egne  
- Sak 4 spillere kan delta i egen aldersklasse og den offisielle aldersklassen 

umiddelbart over. Spillere som har fylt 10 år og 11 år kan spiller i to 
aldersklasser høyere.  

- Disse sakene kommer fra region Nord 

 

Håndballforum  

- Felles for heile regionen  
- Arr scandic Lerkendal Trondheim 
- Lørdag 27 august 
- Koster 2500 kr per klubb uansett deltakelse eller ikke  
- Hver 4 deltaker får gratis deltakelse  
- Reisestøtte til alle de som reiser mer enn 150 km, potten er på 150	000kr.  
- Er vi for langt unna, siden Tromsø ikke får håndballforum. Noen klubber syns 

dette viser at vi er for langt unna admin.  
- Synd at vi mister forumet som var i Tromsø, vi skjønner at de tenker på en stor 

region. Men vi syns det er vanskelig å minkle og bruke tid op klubber som vi 
ikke kan møte.  

- Kan være utfordrende å komme seg dit. Vi må reise på fredagen og tilbake på 
søndagen for en dag. Mens i Tromsø brukte man bare en dag.  

- Kan hende at det kommer mange færre klubber fra den nordligste delen pga 
dette 



- Fellesmøte soneledere med reigionsstyret  
- Mulighet for å gjennomføre styremøter  
- Møterom kan bookes ved dialog med klubbrådgiver hvis aktuelt 
- Program med foredragsholdere  
- Middag med utdeling av begeistringspriser.  
- Joakim sjekker om prisen på 2500k dekker bare en overnatting eller flere.  
- Blir dette for stort for oss?  
- Vi ber om soneleder ta kontakt med de andre nordlige soneleder og høre hva 

de syns om dette (og at vi mistet i Tomsø) 
- Styreleder ber oss om å tenke på sammenslåinga og det må være den 

viktigste saken fra våres del 
 

Eventuelt  

- Kast ballen kjøres i gang til høsten. 
o  Skolene må være flinkere til å melde seg på. 
o Håndballklubbene må være på for å få dette til.  
o Infohefter med økter, videoer av øvelsene. Forenklet teknikkmerke, 

vester, kjekler, baller osv.  
 

- Viktig at klubbene er på skolene når påmeldingen går ut 
- Lokale samlinger for 05-06 kullet for kartlegging 

o Tom Jakobsen har samlinga  
o Skal gjennomføres så fort som mulig for både gutter og jenter 
o De som er gode nok skal til utfordrings samlinger før man kommer seg 

til Trondheim.  
o Spillerne må kartlegges på nytt igjen siden vi har hatt Covid de siste 

årene. 
 

- 07 kullet blir gjengen som skal til Orkanger på talentsamling i juni 
- Hvorfor får 08 tilbudt på andre plasser, men ikke her oppe i Nord 
- Er våre spillere så dårlige, vi føler at vi er i en skyggedal og blir ikke sett så 

mye.  
- Vi føler at det er rart at de ber oss om å registrere på nytt igjen, men det skjer 

ikke i Trondheim. Hvorfor? Vi føler oss litt urettferdig behandlet.  
- Kan man se talentene på en annen måte? Noen som reiser rundt? Slik at det 

ikke bare blir spillere fra de store klubbene som blir tatt ut.  
- Spørsmål om dette kan sendes til Victoria (som er i vikariat for Geir N) eller til 

Joakim som kan sjekke dette videre.  
- Nor skal sende en mail til Joakim om dette, gjerne få flere klubber med på 

dette.  

 

Trenerskole 

- Dårlig informasjon og den ble avlyst i sesongen 21-22. andre soner har hatt 
mange samlinger vi ingen.  

- Får vi info om neste år 
- Tom J fra Narvik er ansvarlig for spillerutviklingen i vår sone 
- Mail kan sendes til Victoria som kan sende det videre til Tom 

 

 

 



 

 

Tips til lokale ressursperson for kosthold  

- Thea Berglund fra HHK, spiller på damelaget 
- Nemus kan også kontaktes  
- Vitalus klinikken  
- Sykehuset har også  

 

Nor HK  

- Har toppidrett håndball på VGS ta kontakt med Simen  
- Søknadsfrist er snart……. 
- Kan være problemer med fylkes grenser.  
- Joakim tar dette spesielt med LOVE sine sonemøter.  

 

Joakim  

- Begynner med klubb besøkene snart 
- Ta gjerne klubb analysen som er sendt på mail.  
- Klubb temperaturen er også et godt verktøy å bruke.  

Neste sonemøte er i Kvæfjord.  

 

 
 
 
 
 


