
 
 
 

Sonemøte Salten - Generell Info 
 
Referat og info om sone finnes under følgende lenker:  

 https://www.handball.no/regioner/region-nord/om-oss/soneteam/soneteam/soneteam/salten/ 
 https://www.facebook.com/groups/NHFSoneSalten/ 

 
Sonemøte – 2020.05.19 
Sted: Teams 
 

Til stede: 
 

 Fravær (klubber ikke representert i møtet): 

NHF Klubbrådgiver - Geir Daniel Larsen 
Einar Sparbo Lysnes – NHF RN styremedlem 
Finneid – Helene Holmvik 
Grønnåsen – Linda Simensen 
Rognan – Lisbeth Jensen / Grethe Loe 
Hunstad – Gudrun Hagen 
IK Junkeren – Runar Bo 
Innstranda IIL – Arnfinn Pedersen 
BHK - Kjetil Vik 
Valnesfjord IL - Marita Olsen 
Ørnes IL - Stein Harald Engen 
Soneleder - Svein Idar Hansen 

 Tverlandet IL 
Splint 
 

 
 Velkommen 
 Runde blant klubber 

∞ BHK – Nettopp begynt innendørs treninger, påmelding gjennomført.  
§ Årsmøte 4.juni 

∞ Junkeren – som BHK.  
§ Årsmøte medio juni 

∞ Valnesfjord – Starter opp med treninger kommende uke.  
§ Årsmøte avholdt 

∞ Rognan – Sesongpåmelding, trening startet opp både ute og inne, vurderinger rundt 
Bring og lag-deltakelse.  

§ Årsmøte 4.juni 
∞ Ørnes – Ikke startet opp med treninger ennå, fokus på sesongpåmelding.  

§ Årsmøte avholdt 
∞ Grønnåsen – Avventer lov til oppstart trening inne, trent ute 2 uker.  

§ Årsmøte ikke avholdt 
∞ Innstranda – Trening ute påbegynt, avventer fordeling av Mørkvedhall 

§ Årsmøte ikke avholdt, dato ikke satt 
∞ Finneid – Sesongen avsluttet, starter ikke opp før til høsten.  

§ Årsmøte avholdes 4.juni 



 
 Regionsting 

∞ Einar Sparbo Lysnes, styremedlem NHF RN, informerer om regionsting.  
∞ Regionstinget avholdes digitalt. 20.juni.2020, Teams. 13.00 til 16.00 
∞ Honorar leder foreslås oppjustert med 50% 
∞ Honorar medlemmer oppjustert til kr.300,-/t i faktisk møtetid 
∞ Valg av tingdelegater 
∞ Kun 1 nordnorsk kandidat, stor misnøye med nedskalering av kandidater fra 

RN. 7 styreplasser fra 4 fylker; kun 1 fra Nord-Norge. Det er registrert en 
negativ utvikling for NordNorsk håndball over tid. Det må beholdes minimum 
2 representanter fra Nord i styret.  

∞ Klubbrådgiver Nordland – utlyst uten arbeidssted angitt spesifikt (kan legges 
til Trd). Det er et klart ønske/krav fra sonen/regionen å ha regionstilhørighet 
lokalt for kommende klubbrådgiver.  

Sonemøtet foreslår følgende endring i dagens lovtekst: 
 
§ 16     Regionstingets oppgaver  

Regionstinget skal: 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 
3. Velge dirigent, referent, tellekorps, redaksjonskomite, samt to representanter til å 

underskrive protokollen. 
4. Behandle beretning, for a) Regionstyret og komiteer og utvalg oppnevnt av Regionstyret. b) 

Kontrollkomiteen. c) Valgkomiteen 
5. Behandle regnskap for Regionen i revidert stand. 
6. Behandle innkomne forslag og saker. Behandle innspill til NHF`s kommende og/eller 

eksisterende felles strategiplan. 
7. Fastsette klubbkontingent. 
8. Behandle budsjett for Regionen kommende to kalenderår. I tillegg fastsette møte- og 

utgiftsgodtgjøring for Regionstyret. 
9. Foreta følgende valg: 

a)     Leder og nestleder til Regionstyret 

b)    5 styremedlemmer og 1 varamedlem til Regionstyret 

c)     Kontrollkomite bestående av leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

d)    Representanter til ting i overordnede organisasjonsledd og idrettskretsting eller gi Regionstyret 
fullmakt til å oppnevne representantene. 

e)     Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste Regionsting.  

Regionstyret skal ha minimum 1 medlem fra hvert av regionens fylker. Leder og nestleder velges 
enkeltvis. De øvrige medlemmer til Regionstyret bør velges samlet. Deretter velges varamedlemmene 
samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. 

            11        Velge sted for neste Regionsting  

  
 Valg av tingdelegater (2stk i tillegg til soneleder) 

∞ 3 delegater inkl soneleder, pluss vara.  
o Svein Idar (soneleder) 
o Kjetil Vik (delegat) 



 
o Grethe Loe (delegat) 
o Vara – Stein Harald 
o Vara – Helene Holmvik  

 Gjennomgang av tingsaker 
∞ Se notater «regionsting» sak 

 Avdelingsoppsett 
∞ 3.div avd1 – Menn –  

o ønskede endringer markert i gult i excel oppsett (ønsker å spille 4div, mulig der 
kan komme til 2 lag ekstra til en 4.div). Blest, Kabelvåg, Landsås, NOR, Harstad, 
studentlag?) Forslag fra BHK om å dele herreserien i 2 stk 3.div avdelinger, i 
stedet for 3 og 4 div. 

∞ 3div avd1 – Damer –  
o ønskede endringer markert i gult i excel ark (ønsker å spille 4.div). VIL ønsker 

4.div (samarbeid Rognan/ViL), Rognan ser for seg 2 lag i 3 div.  
∞ 4.div kvinner – 3 avdelinger.  

o «Ettermiddagsserie» med kamper fortrinnsvis i treningstid. Studentlag 
BOSI/Politi kan komme til som egne lag.  

o Tjongsfjord, GDL sjekker opp om disse kan stille, de meldes å ha mange spillere 
og gode treningsforhold med er usikker på seriedeltakelse.  

o BHK, ViL deltar i serien 
∞ Toppserie G20 – 4 lag i turneringsserie, reisefordeling 
∞ Toppserie J20 – 9 lag i turneringsserie, reisefordeling 
∞ G16 –  

o Lødingen, Landsås, Bodø, Valnesfjord, Kvæfjord ønsker G15.  
o Samme gjelder NOR HK i avdeling 2.  
o Harstad HK (Landsås?) kommer sannsynligvis med et G15 lag dersom det blir 

serie.  
o Forslag om å slå sammen ren G16 avd 1 og 2 (Nordland/Troms). Tromsø-lag over 

til avd 3 (Finnmark) 
∞ J16 – Bodø2 trekkes?, Leknes/Lødingen ned i J15, Stokmarknes trekkes? NOK HK trekkes i 

avd 2. 6 lag i salten, mulig Rognan kan stille med 2 lag.  
∞ J15 – Junkeren sjekker om 4 lag er reelt antall lag i serien. Rognan noe usikkert, må 

sjekkes opp internt og mot ViL. ViL er avhengig av samarbeid med Rognan for å stille lag. 
Ellers ok 

∞ G14 – Mulig for ViL å stille med 1 lag i G14 med mange overårige? Ønskelig å stille både i 
G14 og G15 for ViL. Ellers ok 

∞ J14 – Gravdal flyttes til avdeling 2. Ellers ok 
∞ G13 – Reiseserie med Bravo, Tromsø, NOR, Harstad, Vesterålen, BHK. Reiser må 

samkjøres best mulig for å få til seriespill for alle påmeldte. Turneringsserie? GDL 
∞ J13 – B&Y går muligens ut. Man kan se på «turneringsserie» for å få avviklet flere kamper 

med saltenlag på Mo. Ellers ok.  
∞ G12 – Stokmarknes flyttes ned til G11.  
∞ J12 – Salten pulja er ok.  
∞ G11 – Salten ok, men åpning for flere lag. Turneringsspill 
∞ J11 – Salten ok, men åpning for flere lag. ViL vurderer å spille opp med 1 lag.  

Turneringsspill 



 
∞ G10/9 – kortbanespill, 1 kampdag i måneden. Muligheter for ekstra lag inn i serien. ViL er 

rent 9-års lag 
∞ J10/9 – ViL vurderer å spille opp med 1 lag til J11. ViL sjekker.  

 3.div/4.div 
∞ 3.div i sonen 

 Oppvarmingstid 
∞ 30 minutter oppvarmingstid før 3.divisjon. 
∞ 15 minutter oppvarmingstid før toppseriekamper vil bli forsøkt ivaretatt. 
∞ Minibane ved kortbanespill kan benyttes for oppvarming. 

 Miniturneringer 
∞ Mulige arrangører for miniturneringer kommende sesong: 

o Rognan – 23-24.januar.2021 
o Innstranda – ønsker å arrangere 2-3.oktober.2020 – NorEngros Cup 9-14 år 
o Valnesfjord – ønsker å arrangere, seint i sesongen 
o Junkeren – Hestehoven Cup jobbes for å få til, seint på sesongen (sist i mai). 

Tilbakemelding – kolliderer alltid med konfirmasjonshelger i indre salten (siste 
helg i mai) 

 Kurskatalog – ønskelig kursvirksomhet i sonen: 
∞ Dommer BH modul 2x – dato/sted 
∞ Dommerutvikler klubb modul 2x - dato/sted 
∞ Dommertrinn 2 modul 5x - dato/sted (Betinger min 4.faste par som deltakere) 
∞ Dommertrinn 1 modul 4x - dato/sted 
∞ Dommerutvikler 1 modul 2x - dato/sted 
∞ Dommer BH modul 2x - dato/sted 
∞ Dommerutvikler klubb modul 2x - dato/sted 

o Tidligere oppsatte dommertrinn 1 som skulle gått på Rognan kommer i 
tillegg til overnevnte 

o Dommer BH arrangeres i forkant av NorEngros Cup.  
∞ Innføring BH modul 1x - dato/Fauske 
∞ Innføring BH modul 1x - dato/Bodø 
∞ Trener 2 modul 6x - dato/Bodø 
∞ Trener 1 modul 01-12 - dato/Bodø og Indre Salten 
∞ Trener 2 modul 6x - dato/Bodø 
∞ Trener 2 modul 6x - dato/Bodø 

 Eventuelt 
∞ Terminliste – Halltider  

o Bodø Spektrum og Mørkvedhallen må sende ledige datoer til klubbrådgiver 
∞ Dommerarbeider i NHF RN 

o Teamleder (TL) for Salten er på plass 
o Dommerutviklingsmøter av TL 
o TL deltar i sonemøter 
o Webinar og inforunder fra Trude G. settes opp over sommeren 

 
 



 
Valnesfjord, 2020-05-19 
Svein Idar, referent 


