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Årsberetning 

Styret har i 2017 bestått av: 

➢ Leder:   Geir Bøgner 

➢ Nestleder:  Atle Nilsen 

➢ Sportslig leder:  Jonny Karlsen 

➢ Sekretær:  Geir Bøgner 

➢ Arr. ansvarlige  Torhild Andersen/Lena Magnell 

➢ Økonomiansvarlig: Ronny Sørensen 

➢ Materialforvalter:  Merethe Arstein 

➢ Transportansvarlig: Anita Andreassen 

➢ Medlemsansvarlig: Jack Anthonsen 

➢ Styremedlem  Rune Selnes 

➢ Vararepresentant: Inger Ingemann 

Styrets arbeid   

Møteaktiviteten har vært stabil gjennom året for å opprettholde god kontinuitet i klubbarbeidet. 

Fremmøteprosenten på styremøtene har vært stabilt god.  

Styret har inneværende år ikke behandlet noen disiplinær saker. Styret har generelt ikke behandlet 

noen alvorlige saker, men har primært hatt fokus på «løpende saksbehandling» innen de til enhver 

tid mest aktuelle områdene.  

Økonomiansvarlig Ronny Sørensen har i perioden vært soneleder for sone Hålogaland. Soneleder 

er bindeleddet mellom Region Nord og klubbene i sonen.  

Nestleder Atle Nilsen har i perioden vært teamleder spillerutviklere i sone Troms. 

Etter styrets oppfatning har 2017 i all hovedsak vært et nytt flott håndballår med mange felles løft 

som har bidratt til å heve HK Landsås sportslig og sosialt. 

 

 

Vi jobber fortsatt videre under visjonen: 

”Sammen om stolte prestasjoner”, samt våre verdier: 

”Holdningsskapende, spenstig og energisk”. 

Styret takker for året og oppfordrer fortsatt foresatte til å delta aktivt for at styret skal kunne 

videreutvikle klubben til fremdeles å være et trygt sted for våre barn. 



 

 

Sportslig 

Antall Seriepåmeldte lag i sesongen 2017/2018 har vært 13 med følgende fordeling: 

• J11 

• J12 – 4 lag 

• J13 

• J14 

• J15 

• J16 

• J18 og 3. divisjon dame i samarbeid med HHK 

• G11 

• G12 

• G16  

På yngre nivå uten seriespill har vi følgende lag:  

• J mix6-7 

• J mix8-10 

• G 8-9 

• G mix 8-10 

Trenersituasjonen gjennom året har vært stabil med noen få utskiftinger.  

På rekrutteringssiden ble det gjennomført 3 samlinger i august. Dette ga gode resultater med 

tilgang av nye spillere.  

Vi har hatt trenere på trenerkurs 1 og det planlegges med at flere trenere skal delta på trenerkurs 2 

før sesongslutt.    

Klubben har vært godt representert på våre 4 klubbturneringer Havmann cup (Mo i Rana), 

Kraftcupen (Harstad), Rallarcupen (Kiruna) og Nyttårsturneringen (Tromsø) samt at lagene vil delta 

i vår egen cup Fagmøbler Landsås cup i juni.  

Økonomi 

Regnskap 2017 og budsjett 2018 behandles som egne saker på årsmøtet. 

 

Arrangement og dugnader 

Landsås cup 2017: 



 

 

Til Landsås cup 2017 var det 130 påmeldte lag.  Det var 70 lag som trengte overnatting, det vil si 

cirka 1250  barn og voksne. Disse var fordelt på skolene: Heggen videregående skole, Kanebogen 

barneskole, Seljestad ungdomsskole, Seljestad barneskole og Dalsletta barnehage. 

På denne turneringen var det 40 lag som hadde bestilt frokost. Det vil si cirka 980 barn/voksne til 

sammen lørdag og søndag. Vi ønsker å tilby våre tilreisende lag en ekstra god «hotellfrokost» med 

pent opplagt pålegg på fat, vi koker egg og lager eggerøre hver morgen. 

Lunsjpakkene består av yoghurt, frukt og smothie. Det ble pakket rundt 434 lunsjpakker. 

Det ble spilt hele 266 kamper denne helgen i hallene: Seljestadhallen, Harstadhallen, 

Stangneshallen og Landsåshallen. 

First lego leauge: 

Fll gikk av stabelen 4. november 2017. I 2017 var det Harstad makers som hadde overtatt 

arrangementet etter kunnskapsparken.  Dette er et arrangement som HK Landsås har hatt 

kafedriften for i en god del år og fikk lov til å ha også i år.  På dette arrangementet har de minste 

lagene i klubben ansvar for kafedriften. Her stilte de fleste foreldrene opp på dugnad for klubben.  

Dette arrangementet bidrar godt økonomisk til klubben.  

Julebukken: 

Til julebukken i 2017 var det 12 påmeldte lag, 5herrelag og 7 damelag. Dette er samme antallet som 

året før. Julebukken er en turnering for spillere over 16 år og arrangeres hvert år 30 desember. Dette 

er en uhøytidelig turnering der ekstra sprell eller god utkledning kan gi ekstra poeng. Julebukken 

arrangeres av styret og tidligere medlemmer av klubben. 

Aktivitetsdager: 

Aktivitetsdagene arrangeres for de minste lagene og opp til G/J 10. Disse lagene er også ansvarlig 

for vaktene på dette arrangementet.  Aktivitetsdagene arrangeres 7-8 April 2018. 

Kafedrift kveld: 

Håndballklubben har ansvaret for kafedriften i Landsåshallen  fra 1. oktober til 1. april. Kafeen har 

åpningstider mandag til fredag 17.30 til 20.30. De siste dagene i mars vasker vi oss ut av kafeen før 

fotballen overtar kafedriften 1. april. Kafedriften har stort sett gått greit. Noen dager er det lite å gjøre 

og noen dager litt mere. Man selger nok mest når de dagene de yngste lagene har trening. 

Kafeen har stort sett vært åpen hver kveld. Mange dyktige foreldre som har lagt ned en god 

dugnadsinnsats for klubben på kveldstid.  

Seriekamp arrangement: 

I begynnelsen av sesongen vil det bestandig være litt rot i fordelingen av ansvar når det kommer til 

seriekamp helger. Dette på grunn av at mange lag ønsker flytting av kamper som er satt opp ved 

første utkast. Lagene har likt fordelt antall ansvars helger utfra hvor mange lag de er påmeldt med i 

serien. Det forventes at alle lag tar ansvar for sine tildelte seriekamp helger. Siste serie-helg i 

Landsåshallen er 17-18 mars, det er den helga det spilles flest håndballkamper denne sesongen. 



 

 

 

 

Medlemmer 

Klubben har hatt ca.  medlemmer med følgende fordeling pr. 31.12.2017 

 5 – 12 år 13 – 19 år Totalt Rel andel 

Gutter 38 16 54 23,3 

Jenter 98 80 178 76,7 

Totalt 136 96 232  

Rel andel 58,6 41,4   

 

 

Geir Bøgner    Ronny Sørensen 

     

Atle Nilsen 

 

                                                          Merethe Arstein 

Rune Selnes    Anita Andreassen 

     

Torhild Andersen    Jack Anthonsen 

Lena Magnell    Jonny Karlsen 

     

 


