
Referat Sonemøte LoVe, 13.mai 2020 
 

Deltagende klubber: Blest, Kabelvåg, Svolvær, Stokmarknes, Sortland, Lødingen, Leknes og Gravdal. 
Deltagere fra NHF Reg. Nord: Geir Daniel Larsen og Mona Kvivesen (styremedlem Reg.Nord) 

 
Runde blant klubber: 

• Blest (Ola): kontroll på utøvere og trenere. Hall etterspør infomail fra forbundet rundt 
«kortbane» 

• Svolvær (Lisa): Få lag påmeldt til kommende sesong. Kommer til å jobbe primært med å 
få de yngste klassene på plass. Mulig et senior/J20 kommer på plass, men da primært 
som turneringslag. Vil få tilbud om å komme inn i 4.div 

• Kabelvåg (Kjetil): Første styremøte på lang tid avholdes i dag (13.mai). Ikke helt i mål med 
trenerkabal. 

• Stokmarknes (Julie): Usikker på J16-mulig de må ned i J15. 2 guttelag påmeldt. Kontroll 
på trenere. 

• Sortland (Kurt-Ivan): Litt usikkerhet på guttesiden. Årsmøtet avholdes den 27. mai (fysisk 
og i Teams). Trenerkabal nærmer seg ferdig 

• Lødingen (Marianne, Anders og Daniel): Årsmøte avholdes den 27.mai. Mangler flere 
funksjoner i klubb (sekretær, sportslig leder m.m.) Trenere og spillere er det kontroll på. 
Flere lag er i gang med trening i hall. 

• Gravdal (Randi): Ingen 9-10års lag. Kune J13 og J14 kommende sesong. Er med på 
samarbeidslag på guttesiden. Årsmøte ikke avholdt 

• Leknes (Karoline): J16 ønsker seg ned til J15. Kontroll på spillere og trenere på alle lag nå. 
Årsmøte ikke avholdt 

 
Regionsting, Mona Kvivesen 

• 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 
• Randi Rasmussen fortsetter som soneleder i sone LoVe 
• Delegater for sone LoVe blir Randi Rasmussen (soneleder) og Kurt-Ivan Dishington Johnsen 
• 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,-  
 
Avdelingsoppsett 

• 3.div KS/MS: Blest (KS og MS), Kabelvåg (MS) og Sortland (KS) ønsker ikke å stå i en stor 3.div. 
Jobber med å lage en ny 4.div/Juniorserie i klassen MS med lag fra Salten, LoVe og Hålo (evnt 
Troms). I KS kan Blest og Sortland tilbys plass i 4.div avd 2 

• G16: Her bør vi se på en splitt av avd 2 om G15-lagene ikke ønsker å stå i G16 
• J16: Leknes og Lødingen ønsker seg ned i J15 og Stokmarknes trekker trolig laget. Dette gir 

avd 1 6 gjenstående lag og da kan ikke Hålo-lagene flyttes til avd 2 
• J14: Intet ønske om at avd 1 og 2 blandes 
• G13: Lødingen flyttes fra G14 og inn her. Må se på de to lagene i Tomsø 
• J13: Intet ønske om å utvide denne klassen med lag fra avd 3 
• G12: Alternativt å dele inn i ytterligere en avd. Sone Salten, sone LoVe og Hålo og ei i sone 

Troms 
• J12: Ønske om å slå sammen avd 2 og 3 
• G11: Intet ønske om å utvide denne klassen med lag fra avd 3 
• TH: Ønsker at vi ser på mulighetene for å lage noe aktivitet her 



 
 
 
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 

• Randi sender ut mail og fordeler 10års dagene med 3 i Lofoten og 3 i Vesterålen 
• 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 Sted 

Salten Dommer BH 2x  

Salten Dommerutv. Klubb 2x  

Lofoten og Vesterålen DT1  4x Leknes 

Lofoten og Vesterålen Dommerutv. 1 2x  

Salten DT2  5x  

Lofoten og Vesterålen Dommer BH 2x Stokmarknes 

Lofoten og Vesterålen Dommerutv. Klubb 2x  

Salten DT1  4x  

Salten Dommerutv. 1 2x  

Salten Dommer BH 2x  

Salten Dommerutv. Klubb 2x  

Lofoten og Vesterålen DT1  4x Sortland/Lødingen 

Lofoten og Vesterålen Dommerutv. 1 2x  
• Trener 

Sone Kurs Modul Sted 

Salten Innf. BH 1x  

Salten Innf. BH 1x  

Salten Tr2 6x  

Lofoten  Innf. BH 1x Svolvær 

Vesterålen Innf. BH 1x Lødingen 

Salten Tr1 M01-12  

Lofoten  Tr1 M01-12 Leknes 

Vesterålen Tr1 M01-12 Sortland 

Salten Tr2 6x  



Salten Tr2 6x  

 
 
Eventuelt 

• Frist for gjennomføring av årsmøte er 15.juni 
• Flere lag og klubber er i gang med trening ute og i hall 
• Blesthallen har ikke mottatt infomail om kortbane (oppmerking og mål) 
• GD har sagt opp sin stilling som klubbrådgiver 
• Viktig at denne stillingen beholdes i tilknytning til sonene og den bør ikke ligge i 

Harstad da det allerede ligger i lik stilling i Troms 
 
Etter møtets slutt snakket vi mer om at GDL har sagt opp sin stilling og at det er svært viktig 
at den nye klubbrådgiveren har arbeidssted i Nord-Norge, det vil være helt unaturlig at 
klubbrådgiver for Nordland og Sør-Troms skal ha arbeidssted i for eksempel Trondheim. Vi 
ble enige om å oppfordre søkere – mange godt kvalifiserte her i nord. 
 
Vi snakket også om det kommende tinget og at det kun er innstilt 1 representant (opplyst av 
Mona Kvivesen) fra Nord-Norge til styret. Klubbene i Lo/Ve syns det er rart at det ikke er 
flere representanter fra de nordligste fylkene, men klubbene i Lo/Ve har stor tiltro til Marius 
Josefsen som er den innstilte kandidaten fra Nord-Norge.   
 


