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NYHETSBREV  
Region Nord – april 2017 

 

 

Det nye regionstyret  - etter regionstinget 04.03.2017 består styret i Region Nord av: 

 

Morten Hunstad, leder 

Bor i Bodø, jobber i Bodø kulturskole som undervisningsinspektør/gitarlærer, er med i trenerteam for 

Bodø Volley JU17, er NVBF-kurslærer på trener 1/mini/ungdomstrener. 

 

Inger Klo, nestleder 

Bor i Tromsø, er opprinnelig fra volleyballmetropolen Heimsommarøy, spilte på Øksil. Utdannet jurist 

og er nå i ny jobb som kemner i Tromsø kommune. Trener for BK Tromsø U15. 

 

Sylvi Hellesvik, styremedlem 

Alder, volleyballmamma fra Myre som har tatt steget inn i trenervirksomhet. Jobber i Biomar, rå på 

logistikk. Mangeårig engasjement i Øksil, er trener for Øksil JU17 

 

Odin Engamo, styremedlem  

Holder til på Sortland, jobber som undervisningsinspektør på Lamarka skole. Mangeårig engasjement 

i Sortland VBK, på trenersida, oppmann og i klubbstyret. Også lang erfaring som fotballtrener. 

 

Knut Lyng Hansen, styremedlem 

Bor på Nesna, ansatt ved Nord universitet, Campus Nesna, med idrettsfag, friluftsliv? Og denne type 

fag….   Lang erfaring som spiller og trener på alle nivå i volleyball, bl. a. trener for NTNUI elite damer, 

og har selv spilt elite. Ny i regionstyret V2017. 

 

Geir Magne Gamst, varamedlem 

Bor i Hasvik, jobber på skolen der.  Engasjert i volleyball, ny vekst i Finnmark, var med på begge 

kurshelgene med Tore Aleksandersen sist høst Alta. Har vært utøver i gym og turn i flere år, og også 

jobbet med organisering/styrearbeid i turn. Ny i regionstyret V2017. 

 

Ida Marie Dalstein, varamedlem 

Ny i nord, studerer ved universitetet i Tromsø, bakgrunn fra håndball, og er nå aktivt engasjert i 

studentvolleyballmiljøet i byen. Spiller mix i TSI, og er nyvalgt leder i klubben (februar 2017). Ny i 

regionstyret V2017. 
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Terminplan 2017-2018 

Foreløpig terminplan ble satt på regionmøtet i Tromsø i mars, og har vært på høring ute i klubbene. 

Terminplanene ferdigstilles med det første.  

 

For alle turneringer må hall bookes før sommeren 2017, og arrangørklubber må bekrefte 

hallbooking/skoleovernatting ila mai 2017 ?? 

 

OBS at NNM 2018 vil bli delt:  

 NNM U19 spilles i Tromsø 3.-4 februar, med elitekamp og spillersammenkomst om kvelden 

som del av arrangementet. 

 NNM U15/U17 spilles helgen 20.21. januar på Sortland  

 

Klubbutvikling 

Klubbutvikling er høyt prioritert i NVBF og Region Nord har egen klubbutvikler i landsdelen: Kjetil 

Hoff, Mosjøen VBK. Kjetil har lang fartstid i norsk volleyball, spilt elite i en årrekke, og driver nå bl. a. 

på trenersida med minivolleyball i Mosjøen VBK. 

Kjetil kan tilby klubbene en kostnadsfri tretrinnspakke for klubbutvikling: oppstartsmøte 1 time 

(gjerne skype), og to klubbmøter/klubbkvelder a 4 timer. Anbefales! 

 

Synliggjøre aktiviteten i Nord på nettsidene og på sosiale media 

Region Nords nettsider og facebook vil være primære kanaler for å speile aktiviteten i Nord, og vi 

ønsker at klubbene og mijøene bidrar med stoff, tips og ting som kan deles. 

Etter alle turneringer og arrangement i NVBF regi skal klubbene sende inn bilder og kort tekst.  

I tillegg ønsker vi at klubbene deler andre aktiviiteter; som treningssamlinger, spillkvelder, sosiale 

arrangement, ting som foregår i klubb og miljø.   

Hva kan vi lære av hverandre, og hva kan vi inspirere hverandre til.  

 

Region Nords konsulent 

Ingrid Emilie Brevik er konsulent for Region Nord, og jobber i 30% stilling for oss. Kontorsted er 

Norges Volleyballforbund, Ullevål Stadion, Oslo.   

Kontortider for Nord er: xxxxxxxxxx 

Tlf:  

E-post:  

 

Region Nord, 20.04.2017 

 
Morten Hunstad 

Region Nord 
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