
 

 

 
 

Sonemøte Salten/LoVe - avdelingsoppsett 
 
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/ 

 
Tidspunkt – 2022.05.18 – kl.18.00 à 20.00 
Sted: Teams 
 
Til stede: 
Sortland (Kurt-Ivan)  
Lødingen (Ann Tove, Rene),  
Kabelvåg (Kjetil og Hege),  
BHK (Rikard, Tom Roger og Daniel),  
Tverlandet (Marie)   
Valnesfjord (Svein Idar),  
Grønnåsen (Svein Idar),  
Finneid (Maria, Lena),  
Ørnes (Lene),  
Innstranda (Arnfinn),  
Junkeren (Tor, Morten),  
Blest (Karoline) 
soneleder Salten, klubbrådgiver Salten 
 

 Fravær (klubb): 
Rognan 
Splint 
Svolvær 
Stokmarknes 
Leknes 
Soneleder LoVe 
 
 
 
 

Protokoll føres av Svein Idar Hansen    
   

   
 AGENDA:  

Agenda: 
 Velkommen 
 Håndballtinget – info fra Joakim, se powerpoint 
 Håndballforum 2022 – info fra Joakim, se powerpoint 
 Avdelingsoppsett 
 Omberammingsreglementet 2022/2023-sesongen 

 
NB! Sjekk satser for Håndballforum (divergens mellom PPT og websider for overnatting)   
Joakim avklarer. 
 
 
 
  



 

 

 
Håndballtinget: 
Se vedlagt powerpoint 

Mer info: 
https://www.handball.no/regioner/nhf-sentralt/om-oss/organisasjon/handballting/  

 
Håndballforum:  
26-27.aug. Scandic Lerkendal 

Påmelding 1.juli.2022, se info i powerpoint. 
Alle klubber planlegger å delta med flere deltakere.  

 

Avdelingsoppsett:  
J12 
J12 lofoten vesterålen beholdes og settes i «J12 03» 
J12 salten 11 åringer settes inn i «j12 02» 
J12 salten 12 åringer beholdes i «J12 01» 
BHK har 1 i «J12 01» og 1 stk i «J12 02» 
 
G12 
Avdelinger soneinndeles.  
G11/12 samkjøres i sonene 
Ørnes G11 trekkes, meldes i 10års serien med disper 
Kabelvåg G11/12 trekker begge lag, må søke samarbeid med Svolvær. (Må avklares snarest av 
klubber, kontakt Randi/Joakim så snart som mulig) 
 
G14 
Blest/Leknes samarbeidslag 
Blest G13 trekkes ut av serien 
 
J14 
Nivåinndeles på alderspåmeldinger.  
Splint – skal disse i J12 eller J14 (Joakim/Splint/Svein Idar sjekker) 
Rognan påmeldinger, er det samme laget som er påmeldt 3 ganger, eller er det 3 ulike lag? 
SIH/Joakim sjekker 
Innstranda J14 (har 5stk 15åringer, må søkes disp, nivå kan ikke være over 14år serie) 
Ørnes J14 (har 5stk 15åringer, må søkes disp, nivå kan ikke være over 14år serie) 
 
Innspill:  

- kan hjemme/borte-kamper vurderes nærmere ift å spille begge kamper på ett sted? Sak tas opp 
på teminlistemøter.  

- Terminlistemøter – inndelt på avdelinger 
 



 

 

J16 
Regionsserien – kvalifisering 20-21 august.2022 
9 lag i trønderenergi 
3 lag i nordnorgeserie 
 
NN serie J1601 – nivå 1 serie med reisefordeling 
12 lag fra hele nordnorge. Fortsatt åpen for påmelding.  
 
J16 02 – 15års lag flyttet opp til J15 til en større J16 serie 
 
Innspill:  
Junkeren J15 ønsker å være i «ren» J15 serie og helle spille mot andre lag lengre nord.  
Ønske om egen 15års serie. Flere ønsker dette.  
 
Junkeren sjekker om dette er ønske om en ren 15 års serie eller om dette er i tillegg til 16 års 
avdelingen slik presentert og foreslått i møtet.  
   
G16  
Regionsserien – ingen kvalifisering, alle påmeldte er med 
Nivå 1 serien – fortsatt ledige plasser, ønsker Grønnåsen og Lødingen med i serien 
 
G16 02  
Lødingen kun 1 lag, 1 lag trekkes, slås sammen med Stokmarknes.  
G16 02 kan ikke stå slik den står i dag, må enten slås sammen med G16 02 nordover eller spille 
sørover 
 
G20 og høyere – se powerpoint.  
 
K4 salten –  

- Tjongsfjord, Arnfinn/Kristina Heimdal. Arnfinn sjekker med Tjongsfjord?  
- BOSI? (ikke klar for påmelding før til høsten) Jjoakim sjekker om disse kan meldes på 

«uforpliktende» ifm situasjonen rundt studieår og tilgjengelige spillere, gjelder for 
politihøgskolen også.  

- Politihøgskolen? (ikke klar for påmelding før til høsten) joakim sjekker  
- Valnesfjord/Rognan? J20. Si sjekker med klubb.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Valnesfjord den, 
2022.05.18  
 

-- 
Med vennlig hilsen 
Svein Idar Hansen 
 
Soneleder Salten 
 

 
 
Mobil: 47 01 08 47 
E-post: sveinidar@gmail.com 
Følg NHF Region Nord på Facebook | Instagram | Web 
 

 
 


