
Referat fra Sonemøte 18.februar 2020 
 
Tilstede: Geir Daniel -NHF reg Nord, Randi-soneleder/GHK, Karoline-LHK, Lisa-Blest, Kjell-
Hugo, Kjetil, Thomas, Linda og Anne-KIL, Marianne og Anders-Lødingen, Hege-SortlandHK 
 
Åpnet sonemøte i hallen hvor 7-8 trenere kjørte Trenerskole økt 1 sammen med 17-18 
gutter og jenter fra 2006. Trenerne fikk gått gjennom teori i forhold til økt (ca 1 t) i 
forkant av 1,5 t i hall med utøverne. Trenerne var i stor grad involvert i økt sammen 
med Geir Daniel Larsen. 
 
-Runde blandt klubbene: 
 
Kil:Utfordringer økonomisk(høye regninger fra forbundet), lite tilgang til nok spillere.  
Jobber med rekrutering og spillertilbud. Sliter med å få nok trenere/voksne til å engasjere 
seg. Herrelaget er pt stabilt. 
 
LHK: Går greit, endelig litt rolig. Godt samarbeid med Blest. Blir antakeligvis ikke damelag 
neste sesong. Blir for vanskelig, og for lite folk. Ser på muligheten å ha seniortilbud til 
jentene i samarbeid med Blest. Ønsker og ha J16 neste sesong også damelag etter det. 
 
Blest: Årsmøtetid, mye fokus på å få alt på plass. nytt styre, litt usikkerhet. Har hatt få lag 
med i serien, men kommer store kull opp. Jobber med rekrutering, stiller 8-10 årslag.  
 
Lødingen: Mye utskifting i styret, mangler sportslig leder. Går nå ut i avisa for å finne noen. 
J14 sliter, har samarbeid med Harstad-Team Hålogaland. Opplevd at toppseriekamper 
kræsjer med seriekamper.  Oppfølging av trenerkurs, har ventet lenge på å få fullført. 
Trenerskolen, alle har ikke fått beskjed!  Dårlig kommunikasjon med Geir Nikolaisen.  
 
Sortland: Medlemstallet går opp, vanskelig å henge med i stroppen. Elendig hallkapasitet, 
jobber med å få ut alle mulige småklubber som ikke trenger å bruke hallene. Konflikter ifm 
klisterbruk i hallene. Håndballskole-god rekrutering. Jobber med sportsplan. Halve styret på 
valg. 
 
Ang Klister: tips fra Geir Daniel: Heng opp plakater i hallene og garderobene slik at alle ser 
de. Lag standardmail som sendes ut til klubbene før ankomst med velkommen og litt regler 
for klisterbruk i hallen. 
 
 
-NNM: Krasjer med Bring og ny dato ble spilt inn før jul(17.-19.april). Dato her må spikres 
snarest. Blest har allerede booket fly og hotell. 
 
3.div: 5 klubber i denne sonen deltar i seniorklassen 3.div. Vi håper å klare å øke med et lag 
(Stokmarknes) kommende sesong. Leknes, Ks, Sortland, Ks, Blest, Ms, Kabelvåg, Ms, 
ønsker alle to avdelinger som er geografisk oppdelt i 3.div. Dels pga store reisekostnader og 
dels pga for mange kamper. Lødingen, Ms, som vil avvente kvalik før de utaler seg. 4 av 5 
klubber vil ikke melde på lag i 3.div om det blir en avd. 



-Dommerarbeid: Alle kampene går med oppsatte dommere så langt i sesongen. Kent-
Raymond gjør en strålende jobb her. Sliter i 3.div og klubbene ønsker kortreiste par oppsatt. 
Vanskelig med nøytralitet da forholdene er små og flere bekler flere roller. 
Opplever at gebyr for manglende dommere på dommerkvoten er vanskelig å etterleve og 
føles urettferdig. Flere klubber på små plasser samarbeider rundt dommere (f.eks på Leknes 
hvor 3 klubber holder til i et lite nedslagsfelt) og forsøker å bruke de som er ivrige og vil 
dømme. Og dem er det flere av. Om en dommer skal nå 15 kamper så får færre dømme. 
Ønsket er at flere skal få dømme kamper. 
1 dommer pr 3 påmeldte lag, som igjen må dømme min 15 kamper er et regnestykke som 
ikke passer på mindre plasser. Dommeransvarlig og aktiv dommerutvikler teller som 1 på 
kvoten. 
 
 
 
10årskamper: Kun enkel kamprapport, ingen måltelling. Barneidrettens bestemmelser 
gjelder. Håndballforbundet har nedfelte retningslinjer i alle aldre. Må også ha tiltro til trenerne 
at de følger dette opp på en god måte. 10 åringene skal spille på kortbane fra neste sesong 
2/3 delsbane. Info til mål er sendt halleierne 
 
 
Eventuelt: 
Trenerskole/Fylkessamling : Her må det være likt for alle, noen klubber melder på hvem som 
helst enda kriteriene er tydelige på hvem som skal meldes på. Randi vil invitere Geir 
Nicolaysen på møte med klubbene. 
 
 
 
 
 


