
Referat sonemøte 13.02.2020 

  

Til stede: Bjørn-Erik Dambråten - Korgen, Tommy Johnsen, Eva Bjørhusdal og Alfred Nyland - 
Mosjøen, Mette Hansen – Rana HK, Tove Sundquist og Idar Mikalsen – Bossmo/Ytteren,  
Ronny Edvartsen og Kristin Haldorsen – Gruben, Kirsten Toft - Sandnessjøen, Bente 
Pettersen og Sunniva – Gruben, Andreas Remøyholm og Karin T Knutsen – Soneteam og 
Kristian Valstad 

  

1. Velkommen 
• Gjennomgang av soneleders rolle 

2. Fra klubbene 
• Korgen: Har 3 lag. Ingen store utskiftninger i styret. 
• Mosjøen: j16 spiller i to serier. Få guttelag, men håper å beholde g10 og g12 

spillerne i årene som kommer. Klarer å stille med dommere. Årsmøte i mars, 
lite utskiftinger.  Damelaget har gjort det bra denne sesongen. 

• Rana HK: Stor treningsgruppe. 26 spillere på trening, et lag 
• Bossmo/Ytteren: Sliter i j18, har trekt lagene. Meget god rekrutering på 

guttesiden. Vurderer herrelag neste sesong. Ingen store utskiftninger i styret. 
• Gruben: Tre lag i sesong. Sliter på gutteserien. Har et G16 lag som ikke spiller 

i serie.  
• Sandnessjøen: Lag på alle nivå foruten j18. Største utfordringen er 

treningsflater. Mister noen spillere pga stor belastning når de er med på flere 
idretter. Lagene gjør det godt.  

• Selfors: Har slitt med å ha hatt et styre på plass. Har spilt i begge seriene. 
Økning på  spillere i løpet av sesong. Har et lag, men er aktiv.  
 

3. Lokale saker 
• Omberamminger: Har vært en del omberamminger.  Ønsker å se på midtuke-

kamper i Rana neste sesong.  
• Det er et lederansvar at vi ikke får kamper som ender 3-25 i barnehåndball. 

• Dommere: god rekrutering på dommer 1,men vi ønsker å få løftet dommerne 
opp til dommer 2 

• Fylkessamling G 05 – Vi må melde på de spillerne som kan være aktuelle. 
• Sluttspill i Trondheim for j og g 14 
• Husk at det ikke skal registreres resultat i j/G 10  

 
4. Nytt fra konkurranseteamet 

• Juniorserie  - j/g 18 blir utvidet til 16-20 år. 
• Barnehåndball – Ønske om å åpne for miniserie, 4-er håndball. Kortbane 5-er 

håndball. Starter for 9 og 10-åringer neste sesong.  Håndball 
 



5. Euro 2020 
• Godt arrangement 
• Flotte seminarer ble arrangert.  
• Blir Youth Camp i desember også. 

 

6. Håndballforum 
• Det blir et forum for hele regionen helgen 4 – 6 desember 
• Kampbillett blir inkludert i deltakelsen.  

 

7. Møteplan 
• Sonemøte  - april 2020 – Valg av soneleder + 2 delegater til ting 
• Avdelingsoppsett – mai 2020 
• Sonemøte m/terminliste . august/september 2020 
• Håndballforum 4-6 desember 

 

8. Regionsting 
• Lørdag 9.mai 2020 
• Helgeland skal ha to delegater i tillegg til soneleder 

 
9. Eventuelt 
• Vi ønsker utdanning av en dommerutvikler 1 på Helgeland.   
• Viktig for Helgeland at tallet på antall påmeldte blir lavere for å kjøre kurs. 
• Skypemøte jan/februar 2021. Vintermøtet, som nå er ønskelig å gjennomføre på 

skype. Fra neste sesong legger vi opp til at dette møtet legges på skype. 
• Viktig at sportslig ansvarlig er med på noen sonemøter. 

Ref. Karin 


