
Tilstede: Marius (Gravdal), Karoline (LHK), Kjetil og Kent Raymond (Kabelvåg), Lisa (Svolvær), Daniel 
og Anders (Lødingen), Ola og Birgit (Blest), Joakim (klubbrådgiver)+ Teams (Julie, stokmarknes, Kurt-
Ivan , Ola (NHF region Nord) 

 

Rundt blant klubber: 

Blest: Aller lag er i gang. 

LHK: Alle lag er i gang.  

Svolvær: Skal prøve å finne ansvarspersoner fra 6-10, ellers er de fleste lag i gang. Har noen 
samarbeidslag. 

Kabelvåg: Skal først ha i gang fotball, men venter avklaring denne uken på de under 13. De over 13 er 
i gang. Ønsker dommerkurs og trenerkurs.  

Gravdal: Er i gang med J13/14. Ser på muligheten for 8 og 10årslag.  

Lødingen: Startet opp med de eldste, de yngste starter denne uken. I samtaler med kommunen 
angående stenging av hall.  

Sortland: Har kommet i gang med «normal» treningsaktivitet. Fått klisterforbud i hallen, må også 
trene i Hadselhallen siden det er lite kapasitet på Sortland.  

Stokmarknes: Trukket J16, men ellers god rekrutering. Har også fått et ekstra guttelag. Er i gang med 
treningene.  

 

 

Nytt når det gjelder Covid-19: 

Sørg for at trenerne er oppdatert på retningslinjene. I breddeidretten kan ikke de over 20 tren med 
kontakt og kan ikke spille kamper.  

Dersom utøveren er syk, skal h*n holde seg hjemme. God håndhygiene, hold avstand når det ikke er 
aktivitet. Sørg for god informasjon om retningslinjer. 

OBS: Kommunen kan innføre strengere smittevernregler enn NHF.   

Kommer infomøter på Teams for trenerne i klubber.  

Maks 200 stk på arrangement. Spillerne inngår i disse 200, men det gjør ikke trenere og «crew». Hold 
1 m avstand på benken og i Timeouten.   

 

Lokalesaker: 

Terminliste – Gebyr for omberamminger flyttes til 1.oktober. Kan komme endringer på terminlister, 
grunnet retningslinjer der det skal være 30 minutters pause.  

Kursaktivitet – Det som kan gjøres digitalt blir digitalt. Praktiske deler kommer senere når dette kan 
gjøres. Ønsker om kurs kan sendes til klubbrådgiver.  



Ny organisering av dommerutviklling – Ny i Norland er Kristoffer Nicolaysen. Påmeldingsfristen for 
trenerskolen er neste uke. Noe av dette vil foregå på Teams. Trenerskolen er for de som er trener for 
utøvere født i 2006 og 2007. Påmeldingen avhengig av hvor trenerskolen blir.  

 

Idrettsoppgjør: Nytt system for dommerregninger. Dommerne fyller ut i TA og dette gjøres opp i IO 
(Idrettsoppgjøret)  

 

 

Turneringsadmin: Se PP 

 

Sportsadmin: Se PP 

 

 

Kortbane/ Miniturneringer: 

Blesthallen, Lekneshallen og Gravdalshallen (?) er oppmerket for G/J 10.  

Blir miniturnering for 6-8 åringer samme helg som 10 åringer. Joakim sjekker opp i forhold til dette og 
eventuelt hvordan dette gjøres i forhold til smittevern.  

 

Fargerik håndball: 

Alle skal få oppleve idrettsglede. Prosjektet setter fokus på at innvandrere og minoriteter skal få 
delta på idrett, spesielt fokus på jenter.  

 

Eventuelt: 

Samarbeidsavtale med Scandic D000037517. Grupper med mer enn 9 personer må Scandic kontaktes 
på telefon.  

 

Ta kontakt med klubbrådgiver, for å avtale klubbrådgiver 


