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STYRETS ÅRSBERETNING 

Da går nok en sesong mot slutten, men for en sesong! Klubben driftes godt; vi har økning i aktivitet, antall 

spillere, dommere og trenere. Samtidig har vi i styret vært opptatt av å holde en sunn økonomi og god 

styringsfart mot fremtiden, med tanke på hvor vi vil at klubben skal være både organisatorisk og sportslig. 

 

STYRETS ARBEID 

Styret har avholdt 19 styremøter i perioden fra de ble valgt til i mars 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. Styret har i tillegg til daglig drift avviklet følgende arrangementer: 

• Trenerkurs med Christian Berge 

• Medlemskveld 

• Fulltegnet håndballskole i høstferien og vinterferien 

• Ti på topp arrangement 

• Sokkesalg og klubblotteri 

• Førjulsmarknad 

• Kraftcupen 

• Mange kamparrangementer 

Selv om sesongen ble avsluttet brått, fikk vi gjennomført det meste av det som var planlagt. Kun mix-helgen og 

medlemskvelden som følge av korona-situasjonen, måtte avlyses. 

Vi er stolte av å ha en breddeklubb hvor alle aldersgruppene i klubben er med å bidra for at dette skal være 

mulig og det er fint å se under gjennomføringen av blant annet kamper at lagene våre stiller opp for hverandre. 

STYRETS SAMMENSETNING 

• Beate Tande – leder 

• Eskil Hegge – nest leder 

• Frank Berg – økonomi ansvarlig 

• Espen Jensen – arrangementsansvarlig 

• Monica Lindstrøm – sportslig leder senior 

• Benedicte H. Ursin – sportslig leder yngre 

• Ola Sandness – styremedlem 

• Hans Ragnar Dons-Hansen – styremedlem 

• Gøran Nilssen – styremedlem 
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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) 

• Ann-Cathrin Olsen 

• Helge Haavaag 

• Geir Olsen 

• Hege Volden 

• Trine Lyså 

• Emma Lovise Løvland 

• Karina Lindstrøm 

• Beate Tande 

LAGENE OG MEDLEMMER DENNE SESONGEN 

• Lekepartiet 3-5 år 

• Mix 1.-2.klasse 

• Mix 3.klasse 

• Jenter10 1 & 2 

• Gutter10 1 & 2 

• Jenter11 1&2 

• Gutter11 

• Jenter13 1,2 & 3 

• Gutter13 

• Jenter15 

• Dame 3.div 

• Herre 3. div 

• Damer 4. div 

• Veteran 40+ herrer 

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

Til sammen utgjør dette 197 aktive medlemmer og et støtteapparat på 138 medlemmer. 
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SAMARBEID 

Vi har denne sesongen samarbeidet med Lødingen IL med et felles lag i Toppserien for våre jentespillere på J15 

– «Team Hålogaland». 

Vi har også denne sesongen samarbeidet med Landsås HK og Harstad Kommune om HU-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 

• G-Sport/Intersport 

• Parabolflua 

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. 

ARRANGEMENTSKOMITEEN 

Det har ikke vært noen arrangementskomité i 2019. Arbeidet med 

arrangementer har vært ledet av arrangementsansvarlig Espen Jensen. 

«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  

Det har vært en sesong med korte frister, utfordringer vi ikke så komme - 

men samlet har vi løst alt som har dukket opp. 

Arrangementsansvarlig har planlagt alle hjemmearrangementer, herunder 

hjemmekamper, medlemskvelden, kvalik for allnorsk 2. div, Christian 

Berge-seminaret, 10-på topp arrangementet, Kraftcupen og 

Førjulsmarknaden slik at foreldrekontaktene har kunnet jobbe etter 

informasjon og vaktfordeling til hvert enkelt arrangement. 
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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 pga dato. 

Vi har også denne sesongen hatt noen utfordringer med kamper som har blitt flyttet på kort varsel, forsinkelser 

i transport som har skapt utfordringer og en del lag som har søkt om omberamming etter at vi har sendt ut 

vaktfordelingen slik at arrangementene ikke har latt seg gjennomføre som tenkt. 

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

vært – uten dere hadde vi ikke klart å levere så gode arrangementer gang etter gang. 

Arrangementer blir viktigere i fremtiden for klubben og vi gleder oss til å ta med lærdommen fra inneværende 

sesong inn i planleggingen av neste sesong. 
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SPORTSLIG UTVALG 

ARBEID I SPORTSLIG UTVALG DENNE SESONGEN  

Det har blitt innkalt til møte i sportslig utvalg to ganger hvor det ene ble avlyst. 

Det har også vært avholdt 3 trenerforum. 

TRENERE, LAGLEDERE OG TRENERANSETTELSER  

Seniortrenere: 

• Dame – Monica Lindstrøm 

• Herre – Joakim Dahl Haraldsen og Daniel Nyland 

• Dame2 – Tone Ulvang/Monica Lindstrøm 

 Barne- ungdoms trenere: 

• Jenter 15 – Karina Lindstrøm og Monica Lindstrøm  

• Jenter 13 – Benedicte Haraldsdatter Ursin og Solveig Liland 

• Gutter 12 & 13 – Christian Møller-Olsen og Trine Bergland 

• Gutter 11 – Beate Tande og Karina Lindstrøm 

• Jenter 11 –Heidi Thune og Ann Catrin Olsen 

• Gutter 10 – Elisabeth Solheim og Lars Erik Solheim 

• Jenter 10 – Benedicte Haraldsdatter Ursin, Solveig Marit Liland og Håkon Vik Stene-Sørensen 

• Mix 1-2 – Elin Westvik og Mariann Westvig Stormo 

• Mix 3 - Edna Arntsen, Ingeborg Jørgensen og Margrethe Lystad 

• Lekepartiet – Ann Catrin Olsen og Benedicte Haraldsdatter Ursin 

Klubben har hatt en jevn vekst gjennom sesongen når det gjelder rekruttering. Vi har fortsatt en del å gå på når 

det kommer til utdanning og oppfølging av egne trenere. Det anbefales at arbeidet prioriteres videre i 

kommende sesonger og at klubben fortsetter å legge press på regionen for å få avviklet kurs for trenere her i 

området. 

Klubben hadde 3 trenere som har deltok på trener 1 kurs denne sesongen, det var flere trenere som meldte 

interesse med grunnet kampaktivitet lot det seg ikke gjennomføre datoen kurset var oppsatt. 

DOMMERREKRUTTERING OG KURSING 

Her fortsetter klubben en god utvikling og vi har nå to dommerkontakter i egen klubb.  

Vi har nå 30 dommere i egen klubb nå, men ser nå allerede at vi vil slite neste sesong med kamper fra 14 år og 

opp da dagens dommere er unge. 

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

bedre situasjonen. Dette er noe vi fortsatt ønsker at det skal søkes på. Det anbefales at arbeidet prioriteres like 

høyt i kommende sesonger og at klubben fortsetter å legge press på regionen for å få avviklet flere kurs og 

bedre oppfølging for dommerne her i området.  
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PRESTASJON, KVALITET OG UTVIKLING 

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

prestasjonsvilje. Dame 1 og Herre har vunnet sine puljer og har nå muligheten for kvalifiseringsspill med 

mulighet for opprykk til allnorsk 2.divisjon. 

Gjennom trenerforum har sportslig oppmuntret trenere til å benytte øvelser rundt skadeforebygging og 

informert godt rundt vårt samarbeid med Nemus.  

Flere trenere har gjennom sesongen også prøvd ut «learnhandball» som er en trener-bank utviklet av Bjarte 

Myrhol. Tilbakemeldingene har bare vært gode og det er et ønske om at vi som klubb abonnerer på 

klubbpakken som tilbys.  

Her får trenerne et godt utvalg øvelser uke for uke, dette bidrar til at treningene blir variert med gode og 

produktive øvelser.  

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

ellers arrangementer i klubben. 

Det jobbes med at klubbens “Medmenneske policy” som omfatter en beredskapsplan for situasjoner med 

spiseforstyrrelser eller andre psykiske helseutfordringer i klubben skal opp og gå.  

Vi er også i dialog med politiets forebyggende enhet med fokus på nettvett i sosiale media. Vi ønsker at de 

kommer og har et innlegg for våre 13 og 14års spillere. 

 NESTE SESONG 

Vi har to lag som neste sesong spiller allnorsk 2.divisjon. Det gir oss frysninger på ryggen, og gjør at vi må 

skjerpe sansene og jobbe enda bredere for å kunne håndtere blant annet de økonomiske kravene som vil møte 

oss.  

HHK er og skal alltid være en breddeklubb, og vi strekker oss langt for å gi et godt tilbud til alle aldergrupper. 

Det betyr også at alle medlemmer bidrar til å få det til, og vi er glade for at vi har en organisasjon der de både 

de yngre og de eldre spillerne deltar i dugnader!  

Det er mye som skal på plass før neste sesong går i gang med de første arrangementene i slutten av august. Vi 

er heldige som klubb som har så mange dedikerte trenere og andre frivillige som gjør sitt for at «hjulene» skal 

gå rundt. 

Som klubb har vi ambisjoner, mål for det sportslige og vi håper så snart vi har fått valgt et nytt styre og nye 

utvalg at de skal være med på å sette sitt preg på klubbens sportslige satsning fremover. Vi ønsker å bli bedre, 

både sportslig og organisatorisk. 

TIL SLUTT 

19-20 sesongen fikk en plutselig og brå avslutting da Norge ble rammet av Covid-19. Dette resulterte i at vi 

mistet aktivitetshelgen, noen hjemmekamper på både junior og senior samt medlemskvelden vår. Kvalik for 

2.div ble også avlyst. 

Vi i styret har forsøkt å spre litt positivitet gjennom facebook-siden til klubben, der har vi publisert litt 

konkurranser sammen med klubbens seniorspillere. vi har også oppfordret trenere til å holde kontakt med 
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laget sitt og gjerne gi dem øvelser for egentrening. Vi vil ikke starte opp noen treninger på denne siden av 

sommeren, og håper vi kan starte som normalt i løpet av høsten. 

Det har vært en interessant sesong og vi i styret vil berømme alle spillere, trenere, foresatte og ellers 

støtteapparatet i klubben for å stille opp klar til både dugnader og kamper.  

 


