
Referat fra Sonemøte Troms 
Dato: 22.04 2020  
Sted: Teams 

 

Oppmøte: 

Bardu:   Karl Johnny Bjørnsen 

Storsteinnes:  Eirik Heim 
Sørreisa: Karl Kristian Svendsen 
Senja:  Tove Anita Olsen  
Nordreisa: Inghild Sivertsen  
Tromsø: Leif Morten Olaussen, Ellen Jensen 
Skjervøy: Cecilie Richardsen, Tove Moen 

Bravo:   Ina Sandvik 

Eventyrøya:  Nina Sandbakk Kristensen 

 

NHF/RN: Eirik Engelsen, Kristian Valstad 

 

Saksliste: 

1. Velkommen 
2. Status regionsting 
3. Seriereglement 20/21 
4. Påmeldingsfrist 
5. Dommerkontakter sine oppgaver sesongen 20/21 
6. Viktige datoer 
7. Runde blant klubbene 
8. Soneleder Troms 
9. Eventuelt 

Referat 

Sak 1, 2, 3, 4, 5, 6: 

Eirik Engelsen gikk gjennom presentasjon. Presentasjonen er sendt ut til klubbene. 

Sak 7: Runde blant klubbene 

Nordreisa  
Starter ikke opp med trening før hallen åpner.  
Spillere som ønsker å melde på til J15. Ønsker dommerkurs for å rekruttere nye dommere.  
Går fint med deling av hall ifm. kortbane  
  
Skjervøy  
Ny sportslig leder og flere nye styremedlemmer på plass  



Litt usikker på de eldste ungdomsklassene. Dommere er ok.   
Ønskelig med trenerkurs.  
  
  
Sørreisa  
Utfordrende å innhente status på lagene. Litt utfordringer med årsmøtet, ønsker derfor 
erfaringsutveksling mellom klubber knyttet til dette.  
Samme antall lag i seriespill. Kan kanskje få til lag i både 4.div og junior.  
God kontroll på dommere i klubben, og skryt til dommerarbeidet knyttet til EURO.  
Utfordring med rekruttering av nye frivillige.  
  
  
BARDU  
klarer å stille lag i alle årsklasser. Usikker på samarbeidet med BOIF  
Bra tilgang på trenere, men utfordring med å rekruttere dommere.  
Ønsker Dommertrinn 1 kommende sesong  
Spent på endringer knyttet til kortbane og barnehåndball.   
Begynner bygging av ny hall 1/5, som skal stå klar januar 2020. kr. 24 000 000,-  
  
Senja  
Samme som Sørreisa knyttet til erfaringer med gjennomføring av årsmøtet.  
Utfordring med dommere, har rekruttert nye, men ønsker videreutdanning på dommerne.  
Stabilt med antall lag, noe usikkert knyttet til 14-årslaget da de ikke har noen ny rekruttering.  
  
EVENTYRØYA HK  
Får lag i 6 til 9 år  
Usikkert med totale oversikten pga. corona. Tar opp kartleggingsarbeidet til høsten.  
Ønsker å gjennomføre miniturnering kommende sesong.  
  
Storsteinnes   
Eldste lag i 12-årsklassen. Vurdere flere lag i 9 og 10-årsklassene.  
Kortbane vil bli permanent oppmerking.   
Ønsker videreutvikling av dommerne, samt rekruttering av nye dommere.  
  
Tromsø   
Avhenger av om det blir oddetallsklasser. Hvis ikke oddetall, så har de grunnlag for lag i alle klasser.  
Stiller lag i juniorseriene.  
  
Bravo  
Ingen økonomiske konsekvenser p.t  
Klar for påmelding 01.05  
 

Sak 8: 

Siden Franks bortgang har sonelederrollen vært vakant. Forslag fra administrasjonen på ny soneleder 
er Asgeir Kaldhol. 

Kaldhol ble enstemmig valgt. 

 

Referent: Eirik Engelsen, NHF Region Nord 


