
Referat sonemøte i Svolvær, den 23.02.2022 
 
Referent Kjetil Albertsen, Kabelvåg IL 
 
1. Joakim ønsker velkommen, noen på Teams og noen møtte fysisk(Kabelvåg, Svolvær, Leknes/ Blest - 
og Gravdal), på Teams var Sortland, Lødingen, Stokmarknes og Blest. 
 
2. Joakim presenterer nye ansatte i NHF – mer info om disse sendes ut fra han Joakim 
 
3. Lokale saker;  
 
-  Presentasjon av soneleders arbeidsbeskrivelse 
 
-  Diskusjon om disp- spillere - ingen store problemer i klubbene, men noen klarer ikke å stille lag 

hvis de ikke får inn disp- spillere, merking av disp- spillere synes greit siden det bare kan være 2 
på banen samtidig 

 
- Omberamminger/ dommerberamming; - dette arbeidet går stort sett greit, men det 

begynner å bli lite helger å ta av nå, siden alle kamper skal være ferdig 04.04.2022.  
Det er mulig å spille kamper i 10-12 årsklassen selv om disse er blitt borte.  
Utsettelse av kamper; -  
Årsmøte; - Alle har grei kontroll på valg og sammensetning til sine styrer.  
Utskiftninger i klubben; - det ser ut som de fleste klubbene har kontroll, men at det blir en 
del utskiftninger både i styre og på trenersiden. Joakim kan bistå i prosessen med 
rekrutteringsarbeid og organisering i klubben. 

 
4. Forbundstinget 
 - Sandefjord 5. - 8. mai. Randi velges som RS-representant. Gjennomgang av tingforslag fra Joakim, 
ingen synspunkter fra klubbene. 
 
5. Handballforum 
 - Felles for hele regionen, Scandic Lerkendal, lørdag 27.august. Kr. 2500,- inkl. en overnatting. Må 
betales uansett. Husk å nominere folk til priser. Joakim og Randi ønsker svært gjerne at klubbene 
melder seg på her, og bruker dette treffstedet, og ber klubbene om å gjerne ta med seg flere fra 
styret/ eller andre. 
 
6. Eventuelt; 
 - Kast ballen kjøres i gang på nytt til høsten. 
-  Lokale samlinger for 2005-06 for kartlegging, 2007 skal til Orkanger - talentsamling. 
-  Randi - dommerkurs på Gravdal, 16 stykker, men kursleder melder forfall, hvorfor kommer ikke 
stedfortreder? Han hadde ikke formell kompetanse-, men er likevel flink, bør kunne brukes selv om 
ikke formelle krav som instruktør er helt på plass. 
 

-  Neste sonemøte på Sortland, dato kommer senere. 
 

-  1. mars er siste dato for omberamming av kamper, spesielt J/G 14 – 16 år. 
 


