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STYRETS ÅRSBERETNING 

Det siste året har det vært utfordrende å drive klubb. Det har vært utfordrende å være trener, spiller, dommer 

og foresatt. Men sammen har vi "stått han av" så langt! 

Mange har slitt med motivasjonen! Vi har savnet å trene, trene skikkelig, trene inne og å trene sammen.  

Vi har savnet å spille kamper, å få dømme kamper, reise sammen og heie sammen - men vi har trent når vi har 

kunnet, og spilt når det har vært lov. 

Vi har vært nødt til å finne mange nye løsninger underveis, og nye ord som kohorter og smittevern har blitt 

hverdagskost. Benker har blitt garderober, og nødutganger har blitt innganger. Det er tape overalt, merker, 

skilt, spritdispensere og det har ofte vært nye regler vi har måttet forholde oss til. Oppi alt dette har alle gjort 

sitt beste for å gjøre ting så normalt som mulig. 

Styret er så stolte over jobben som gjøres rundt om i lagene, og at vi som klubb har klart å stå samlet i denne 

perioden.  

Dette skulle bli en stor sesong, vi skulle jobbe aktivt med rekruttering og vi skulle seile i medvind med to 

seniorlag som skulle spille allnorsk 2. divisjon. Så lite visste vi for ett år siden, og det meste har vist seg å være 

utfordrende å gjennomføre i pandemitiden som har herjet landet siden sist årsmøte. Men vi har prøvd når det 

har vært mulig og smittetrykket har vært lavt. 

 

STYRETS ARBEID 

Styret har avholdt 15 styremøter i perioden fra de ble valgt i april i fjor, og fram til dagens årsmøte. 

Styremedlemmene har vist stor interesse for arbeidet, og lagt ned mye tid og energi for å få klubben til å 

fungere så godt som mulig.  

Vi hadde planlagt å gjennomføre: 

• Trenerkurs med Christian Berge 

• Medlemskveld 

• Tjuvstarten 

• Ti på topp arrangement 

• Sokkesalg 

• Førjulsmarknad 

• Kraftcupen 

• Aktivitetshelg 

• Mange kamparrangementet  
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Alle disse arrangementene ble avlyst pga koronasituasjonen! 

Vi har fått gjennomført:  

• Fulltegnet håndballskole i vinterferien 

• Klubblotteri 

• Treningsamling for herrene 

• Noen få kamparrangementer 

• Kamphelg for G20 

STYRETS SAMMENSETNING 

Styret har i perioden bestått av følgende personer: 

• Beate Tande – leder 

• Eskil Hegge – nest leder 

• Frank Berg – økonomi ansvarlig 

• Trine Bergland – arrangementsansvarlig 

• Monica Lindstrøm – sportslig leder senior 

• Benedicte H. Ursin – sportslig leder yngre 

• Ola Sandness – styremedlem 

• Hans Ragnar Dons-Hansen – styremedlem 

• Gøran Nilssen – styremedlem 
 

UTVALG 

REVISORER 

• Torhild B. Schjølberg 

• Vidar Haukebø 

STYRET I STANGNESHALLEN AS  

• Geir Olsen 

• Bengt Bjørnå 

• Lennart Edvardsen 

• Odd Ivar Lauritsen  

• Styreleder i HHK 

ØKONOMIUTVALGET 

• Frank Berg 

• Eivind Sletten 

• Odd Børre Bergan  

SPORTSLIG UTVALG 

• Monica Katrine Lindstrøm (sportslig leder, senior) 

• Benedicte Haraldsdatter Ursin (sportslig leder, junior) 

• Trine Lyså 

• Hege Volden 

• Karina Lindstrøm 

• Ann- Cathrin Olsen 

• Geir Olsen 

• Beate Tande 
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LAGENE OG MEDLEMSMASSE 

Vi har hatt følgende aktive lag i sesongen (slutten av 19/20-sesongen og starten av 20/21-sesongen): 

• Lekepartiet 3-5 år 

• Mix 1. klasse 

• Mix 2.klasse 

• Mix 3. klasse 

• Jenter10 

• Gutter10 

• Jenter11 

• Gutter11 

• Jenter12 

• Gutter12 

• Jenter13 

• Jente14 1 & 2 

• Gutter14 

• Gutter15 

• Jenter16 

• Dame 2.div 

• Herre 2. div 

• Damer 4. div (ikke fått vært i aktivitet denne sesongen pga smittevernreglene) 

• Veteran 40+ herrer (NM ble ikke gjennomført og laget har derfor ikke vært aktivt) 

• TH – samarbeidslag mellom HK Landsås, Harstad Kommune og Harstad HK 

Til sammen utgjør dette 195 aktive medlemmer og et støtteapparat på 122 medlemmer. Støtteapparat er 

klubbens trenere, lagledere, foreldrekontakter, de som har verv i utvalgene, dommere som ikke er spillere og 

styret. 

SAMARBEID 

Vi har denne sesongen samarbeidet med Tromsø Studentenes Idrettslag rundt herrelaget, og 

Harstad Kommune og HK Landsås om TH-laget. 

ANSATTE 

Klubben driftes 100 % på frivillighet og har ingen ansatte. 

ØKONOMI 

Det vises til regnskap og budsjett. 

SPONSORER 

Vi har i sesongen hatt følgende sponsorer: 

• Hålogaland kraft (hovedsponsor) 

• Byggesystemer 

• Sparebanken 68o NORD 

• Montér Per Strand 

• Clarion Collection Arcticus by Nordic Choice 

• Inventum 

• Rekmont 

• Intersport 
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• Parabolflua 

• Bunnpris 

Klubben er avhengig av våre sponsorer, og setter pris på den støtten de gir oss. Vi håper våre medlemmer 

benytter seg av de tjenestene og varene de tilbyr. 

 
Her fra et samarbeid med Bufetat Fosterhjemstjenesten i sommer. 

ARRANGEMENTSKOMITEEN 

SAMMENSETNING OG ANSVAR 

Arrangementskomiteen denne sesongen har bestått av: 

• Trine Bergland (leder og innkjøpsanasvarlig) 

• Espen Jensen 

• Asbjørn Stene Sørensen 

• Lise Markussen 

• Beate Tande 

• Kari Yttergård 

«Arrangement» har ansvaret for planlegging av alt utenom det sportslige i forbindelse med arrangementene vi 

gjør – kafé, billett, produksjon av mat, rydding og annet. 

ARRANGEMENTER I SESONGEN  

Utvalget har hatt to møter og har hele tiden holdt seg oppdatert på smittesituasjonen og vært klar til å 

arrangementer om det skulle bli noen åpning for det. 
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Arrangementsansvarlig har vært med på planleggingen av alle hjemmearrangementer, herunder 

hjemmekamper, medlemskvelden, kampehelg for G20, Christian Berge-seminaret, Tjuvstarten, 10-på topp 

arrangementet, Kraftcupen, Førjulsmarknaden, treningssamlinger og Rema 1000 Håndballskole. 

- kun G20-helgen, treningssamling for herrene, Rema 1000 Håndballskole og noen få seriekamphelger har latt 

seg gjennomføre. 

Innkjøpsansvarlig har stått for innkjøp til arrangementene, og gjort en fabelaktig jobb slik at vi har klart å holde 

varekostnadene nede og hatt lite svinn. 

Vi berømmer den jobben foreldrekontaktene har lagt ned for å drifte så sikkert som mulig de få 

arrangementene som har latt seg gjennomføre.  

Vi gleder oss enormt til vi igjen kan fylle hallen med supportere, sultne spillere og ha kø i kafeteriaen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her fra matpausen under treningssamlingen til herrelaget i november. 

SPORTSLIG UTVALG 

ARBEID I SPORTSLIG UTVALG DENNE SESONGEN  

Det har vært gjennomført 1 møte i sportsligutvalg. Her ble det diskutert dommere og hva de har av 

utfordringer. De hadde en god fordeling av kamper på dommerne i Harstad HK. Fra aldersgruppen 11 og ned 

var det det for få kamper i forhold til antall dommere. Det jobbes med å få på plass et dommerpar ekstra som 

kan dømme fra 14 år og opp. 

SENIOR 

Det har vært en krevende sesong å være sportslig leder senior. Det meste av sesongen har bestått av «hva er 

smittevernreglene fra Norges Håndballforbund og hva er de kommunale reglene?», «Når kan vi trene sammen, 

kan vi trene sammen ute?». Mange spørsmål og veldig ofte var vi ikke oppdatert på det siste nytt i 

smittevernreglene. Det skapte frykt for at vi som klubb og jeg som sportslig leder skulle bryte reglene. 

Det har ikke vært seriespill på senior nivå denne sesongen. Det har vært treninger med og uten kontakt. Dame 

og herrelaget som er i allnorskt serie-spill måtte ha forholdt seg til egne smitteverns regler. 4. div laget vårt har 

ikke fått trene med kontakt hele denne sesongen. 

Det har vært gjennomført trenermøter med gode agendaer. Trenerne har deltatt og vi har hatt veldig gode 

diskusjoner og delinger i denne vanskelige tiden. Trenere har villig delt av sine «oppfinnelser» for inne -og 

utetreninger. Det har vært gjennomført fysiske og digitale trenermøter. 
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Jeg har vært i dialog med flere trenere sørpå om mulighet for webinar.  

BREDDE/JUNIOR 

Sesongen 20/21 har vært sterkt preget av covid-19. Det er spilt få kamper og flere lag har ikke fått spilt noe i 

det hele tatt. Turneringer har vært avlyst, haller har vært nedstengt i perioder og det har ikke vært mulig med 

overnattinger på skoler og i barnehager. Ingen av klubbens lag har gjennomført sitt seriespill. Vi håper enda på 

at vi kan få spilt noen treningskamper lokalt utover våren, slik at vi får frem motivasjonen for klubbens spillere 

frem mot neste sesong. 

Sammen med klubbens leder har vi raskt kunne gjenåpne for treninger med en alternativ treningstidsplan etter 

perioder med nedstengninger. Det som har vært den største utfordringen for våre lag er at covid-19 har gitt oss 

begrenset treningstid. Når kommunen har gitt oss lov til å trene, har vi ikke kommet inn i gymsaler på skolene. 

Da vi ikke har nok hallkapasitet selv har ikke alle lag fått det antall treninger vi i sportslig hadde som mål denne 

sesongen.  

Det ha vært mange utfordringer for klubbens trenere; motivere spillere når treninger er nedstengt; 

gjennomføre alternative treninger og egentrening; få spillere til å forstå viktigheten i forebyggende trening og 

ikke minst sette seg inn i og følge smittevernreglene. 

Sportslig retter en stor takk til alle klubbens trenere – for det arbeidet de har gjort rundt kreative løsninger på 

aktivitet, for deres motivasjon til å holde barn og unge i håndballen, for deres evne til å vende seg kjapt om ved 

åpninger og stengninger og at de har klart å stå i det under de omstendighetene vi har hatt! 

Vi håper sesongen 21/22 gir oss mer håndballglede og mange spilleglade barn. 

TRENERE OG LAGLEDERE I  SESONGEN  

Seniortrenere: 

• Dame – Monica Lindstrøm og Ken Terje Nordtvedt 

• Herre – Joakim Dahl Haraldsen, Daniel Nyland og Beate Tande 

• Dame2 – Monica Lindstrøm 

• Harstad Funkis – Beate Tande, Jan Lindgren og Carina Bertheussen 

 Barne- ungdoms trenere: 

• Jenter 16 – Karina Lindstrøm og Espen Saue 

• Jenter 14 – Trine Lyså og Per Olsen 

• Gutter 14 & 15 – Christian Møller-Olsen og Stian Fossheim 

• Gutter 12 – Beate Tande og Margrethe Lystad 

• Jenter 12/13 –Heidi Thune  

• Gutter 11 – Elisabeth Solheim og Lars Erik Solheim 

• Jenter 11 – Monica Lindstrøm 

• Jenter 10 – Oda Karlsen og Remi Volden 

• Mix 3 – Mariann Westvig Stormo 

• Mix 2 – Elin Westvik 

• Mix 1– Ann Catrin Olsen og Benedicte Haraldsdatter Ursin 

• Lekepartiet – Anette Linaker Olsen og Ken Terje Nordtvedt 
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SESONGEN 21/22 

I vår planlegging legger vi til grunn at sesongen 21/22 starter mer eller mindre som normalt etter sommeren, 

både for breddeidretten og for seniorlagene. Det betyr blant annet at vi i ser for oss at Kraftcupen skal 

arrangeres til høsten, og det samme gjelder Tjuvstarten. Vi ser også for oss muligheter for seriekamper for alle 

lag, både borte og hjemme – og med publikum. Og vi planlegger for både damelaget og herrelaget i 2.divisjon! 

Vi er allikevel forberedt på at dette ikke nødvendigvis er tilfellet, og vil jobbe for at klubben både skal overleve 

og vokse under de omstendighetene som rår. 


