
Sonemøte Vest og Øst Finnmark  

21.04.20 avholdt i Teams 

Tilstede  

Eirik Engelsen NHF, Toril Evjen Soneleder Vest Finnmark, Stine Isaksen Sandø Kirkenes og Soneleder 
Øst Finnmark, Charlotte Mannsverk Tverrelvdalen, Hege Beate Tauselv Honningsvåg, Heidi Røst IL 
Frea, Line Vian og Siv Anita Biti Helander Tana, Eirik Gebhardt Vadsø, Lars Gaute Skorpen Alta if, Unni 
Jansen, Merethe Knudsen og Bjørnar Nordeidet Bul, Toril Carlsen NHF. 

 

Gjennomgang av agenda og saker, se vedlagte presentasjon "#$%  

I forhold til seriereglement og belastning på spillerne kom det innspill fra Kirkenes at det blir enda 
viktigere at klubbene registrerer Antilag, og at det hensyntas i terminlistearbeid. Dette påvirker 
spesielt reiser med de store klubbene mellom Øst og Vest Finnmark. ( Maks 4 kamper pr uke og 10 
kamper pr mnd pr spiller ) 

 

Kort runde blant klubbene 

Bul: Bjørnar informerte kort om samarbeidsavtale med Alta If som omhandler satsing på herrelag i 
Alta ( pågått i 2 år ) og satsing i Bul på damer ( etableres i år )  Avventer nå vedtak fra Alta if. 
Foreløpig lite oversikt over påmeldinger til neste sesong, men antar at det blir ca likt.  

 

Tv.Dalen: Har mange yngrespillere, men sliter med å beholde J 14. Det blir antagelig 4 div, men for 
tidlig å si sikkert. Har vært veldig fornøyd med 4 div tilbudet da det nivået passet de bedre en 3 div.  

Alta If: Det ser ut som det blir ca likt med i fjor antall lag, de mangler rene lag på J/G 04 men blir å 
stille lag sammen med J/G 05.  

Vadsø: Håper det blir ca det samme som i fjor, og at de klarer å beholde 4 div. 

 

Il Frea: Mangler J14, utenom det mye av det samme som før. Veldig mange under 10 år i aktivitet. 

 

Honningsvåg: Mister i alle fall et lag, det er vanskelig med rekrutering på guttesiden. Utfordrende 
med dommere da mange flytter.  

 

Tana:  Har voksne potensielle dommere klar, men etterlyser kurs. De har tatt alt som er elektronisk. 
Lag til neste sesong, 1 ungdomslag usikkert hvilket nivå enda. God rekrutering blant de yngste. Får 
skryt for å ha klart å beholde alle J14 så lenge "#$% 

Kirkenes: Ca samme som i fjor, klarer nok å beholde 4 div også. 

 

  



 

 

 

 


