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Sesongen 2017/2018 er snart over, og det er kun damene våre som skal 

ut i kvalifisering samt Landsås Cup for de aldersbestemte lagene som 

gjenstår før endelig sesongslutt. 

Seriespillet er avsluttet, og det som gjenstår før det er sommerferie er 

kvalifisering for damene, aktivitetshelg for de minste og Landsås Cup. 

Klubben består av ca. 256 spillere og støtteapparat fra 6 år og oppover  

+ lekepartiet med sine ca. 35 ivrige barn. 

 Vi har følgende lag/treningsgrupper: 

·         Lekepartiet 3-5 år 

·         Mix 6-7 år  

·         Mix 7-9 år 

·         Jenter 10 1,2&3 

·         Gutter 10  

·         Gutter 11 

·         Jenter 11 1&2 

·         Jenter 13 

·         Jenter 15 

·         Dame 1 & 2 - samarbeid med HK Landsås 

·         Herre 

·         Veteran 40 herrer 

·         HU Håndball – samarbeid med HK Landsås og Harstad   

          Kommune 

  

Vi gratulerer lagene med gode prestasjoner gjennom sesongen, 

og spesielt til dame1 som er klar for kvalifiseringsspill for 

allnorsk 2.divisjons for kommende sesong. 

 

 

 



 

Styrets sammensetning 

:: Leder: Beate Tande 

:: Nest leder: Eskil Hegge 

:: Kasserer: Carina Aarrestad 

:: Sekretær: - 

:: Sportslig leder senior: Karina Lindstrøm 

:: Sportslig leder junior: Lena B. Lystad 

:: Arr.leder: - 

:: Styremedlem: Hallur Stakksund 

Styrets arbeid: 

Styret har avholdt 12 styremøter i perioden fra de ble valgt til dagens 

årsmøte. Styremedlemmene har vist stor interesse og lagt ned mye tid 

og energi for å få klubben til å fungere så godt som mulig. Styret har i 

tillegg til daglig drift avviklet Sjef i eget liv, Håndballskole i høstferien og 

vinterferien, Klubblotteri, Tjuvstarten, Førjulsmarknad og Kraftcupen. 

Ansatte: 

Klubben driftes 100 % på frivillighet og har ingen ansatte. 

Sportslig aktivitet: 

Det vises til årsrapport fra Sportslig utvalg og til lagsrapportene. 

Økonomi: 

Det vises til regnskap. 

Neste sesong 

Vi har allerede startet planlegging av neste sesong og det er mye som 

skal på plass før første kamp i begynnelsen av september.  

Som klubb har vi ambisjoner, helt klare mål for det sportslige og vi håper 

så snart vi har fått valgt et nytt styre at de skal være med på å sette sitt 

preg på klubbens sportslige satsning fremover. Sportsplan er revidert i 

klubbens styre, og tiden fremover til seriestart skal det jobbes med å 

iverksette denne blant klubbens trenere og spillere. Dette er et viktig 

verktøy for å jobbe videre med gode mål og tydelige visjoner om hvordan 

vi som klubb skal utvikle oss. 

Det har vært en interessant sesong og vi i styret vil berømme alle 

spillere, trenere, foresatte og ellers støtteapparatet vårt for å stille opp 

klar til dugnad og kamp. Uten dere hadde HHK ikke eksistert. 



 

Arrangementsutvalgets 
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Arrangementsutvalget har ikke fungert som tenkt denne sesongen og har 

kun hatt to møter.  

Utvalget har bestått av styreleder, innkjøpsansvarlig og en 

foreldrekontakt hva hvert lag. 

 

Utvalget har jobbet etter informasjon og vaktfordeling sendt pr.mail fra 

styreleder, samt hatt fb-gruppen til kortere beskjeder i forbindelse med 

arrangementer. Innkjøpsansvarlig har stått for innkjøp til 

arrangementene. 

For å klare å gjennomføre alle arrangementene har styremedlemmene 

fordelt ansvaret for gjennomføringen av seriehelgene seg imellom. 

Vi berømmer den jobben foreldrekontaktene har lagt ned for å drifte de 

forskjellige arrangementene som har vært. Både cup og 

Førjulsmarknaden har vært gjennomført uten utfordringer da lagene er 

flink å stille opp og det er gode beskjeder som gis ut til lagene i forkant. 

 

Dette med arrangementer blir viktigere i fremtiden for klubben og vi er 

derfor veldig fornøyde med at det for neste sesong blir lagt opp til et eget 

utvalg så kommer foreldrekontaktene på topp som en ekstra ressurs. 

 

Mvh Beate Tande og Trine Bergland 

 

 

 

 

 

 



 

Årsrapport: Sportslig utvalg 
 
Sportslig utvalg har denne sesongen bestått av: 

Lena B. Lystad (sportslig leder yngre) 

Karina Lindstrøm (sportslig leder senior) 

   

Arbeidsområder: 

Trenere, lagledere og treneransettelser 

Seniortrenere: 

• Dame – Ketil Lian (hovedtrener) og Per Olsen (assistent) 

• Herre – Daniel Nyland (hovedtrener) og Lennart Edvardsen (assistent) 

• Dame2 – Ingvild og Sigrid R. Lundberg 

 

Barne- ungdoms trenere: 

• Jenter 15 – Monica Lindstrøm og Unn Synnøve Arntsen (assistent) 

• Jenter 13 – Mette Berg  

• Jenter 11 1 & 2 - Trine Lyså og Renate Jensen 

• Gutter 11 – Christian Møller-Olsen og Trine Bergland 

• Gutter 10 – Beate Tande  

• Jenter 10 – Benedicte Ursin (hovedtrener) og Margrethe Lystad (assistent) 

• Jenter 10 – Inge Jensen, Heidi Thune, Ann Catrin Olsen og Trine Kanebog 

• Mix 1-3 – Marte Evensen, Benedicte Ursin, Lena Madsen, Edna Arntsen & 

Monica Lindstrøm og Margrethe Lystad (assistent) 

• Lek - Elisabeth Solheim Markussen, Benedicte Ursin og Margrethe Lystad 

(assistent) 

  

Utvalget har hatt utfordringer med å skaffe til veie nok trenere slik at alle lag skulle 

være tilfredsstillende dekket. Enkelte trenere har ta ansvar på flere lag enn hva som 

var tiltenkt de respektive trenerne.  

 

Klubben har fortsatt mye å gå på når det gjelder rekruttering, utdanning og 

oppfølging av egne trenere. Det anbefales at arbeidet prioriteres i kommende 

sesonger og at klubben fortsetter å legge press på regionen for å få avviklet kurs for 

trenere her i området. 

 

Dommerrekruttering og kursing 

Klubbens arbeid rundt rekruttering og opplæring av egne dommere er ikke 

tilfredsstillende. I sesongen 2017/2018 har det ikke blitt avholdt dommerkurs på noe 

nivå i klubben eller regionens regi.  

 



 

Klubben har ved flere anledninger søkt om støtte for å kunne gjennomføre tiltak for å 

bedre situasjonen. Det anbefales at arbeidet prioriteres i kommende sesonger og at 

klubben fortsetter å legge press på regionen for å få avviklet kurs for dommerne her i 

området. 

 

Prestasjon, kvalitet og utvikling 

Flere lag har gjort en iherdig innsats og oppnådd resultater på bakgrunn av nedlagt 

innsats, utvikling- og prestasjonsvilje. Damelaget trekkes frem med sin måloppnåelse 

og gevinsten med muligheten for kvalifiseringsspill med mulighet for opprykk til 

allnorsk 2.divisjon. 

 

Generelt sett har utvalget bemerket at teknisk og fysisk nivå på klubbens spillere bør 

bedres. Utvalget har oppfordret klubbens trenere til å implementere 

teknikkmerketrening hos samtlige aldersbestemte lag. 

  

Sportslig utvalg har utarbeidet en revidert utgave av «Harstad Håndballklubb 

handlingsplan for 2013-2020» i tillegg til en ny utgave av HHK sin Sportsplan er 

etablert.  

 

Videre har sportslig utvalg på vegne av HHK inngått en samarbeidsavtale med 

Landsås med fokus for 2017/2018 på å utvikle og hospitering på damesiden. 

 

Sportslig utvalg har også deltatt med ulike oppgaver i forbindelse med kamper, 

turneringer, håndballskolene og ellers arrangementer i klubben. 

 

 

  

   

Lena B. Lystad & Karina Lindstrøm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


