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Referat fra styremøte i Region Nord 22.08.2018 
 
Google Hangout møte  
Møtetid kl. 2100 – 2200 
 
Tilstede: Eivind, Karoline, Morten, Ketil og Odin. Robert på sak 57 og 59 
Ikke tilstede: Vårinn 
 
Sak 56/2018 - Godkjenning av referat fra styremøte 13.06.2018, valg av referent 
Forslag til referent: Ketil 
Forslaget vedtatt.  
 
Sak 57/2018 – Terminplan 

- Eivind informerte om terminplanen. Lagt ut på FB og sendt klubbene. 
- NNM Beach i Tromsø i august. Karoline orienterte: Sein og svak påmelding, alt arrangert på 

en dag pga dårlig værmelding, lag fra Tromsø og Finnsnes, artig og sosialt. 
- 2. divisjon / NNM senior. Eivind orienterte om status, pr 22/8 5 damelag og seks herrelag.  

Bodø stiller ikke med damelag, den planlagte serierunden tar BK Tromsø ansvar for, i 
Krafthalen. Betaling av utgifter til dommer må avklares. 

- Håper å få arrangert MVGS – Nordland, Troms og Finnmark 
- Terminplan med styremøter som vedlegg til denne saken 
- NNM senior/serieåpning 2. divisjon. Arr.: TSI, sted: Krafthallen, Tromsø. Vedtak:  Nordnorsk 

mesterskap 2018 gjennomføres som åpent mesterskap for 1. og 2. divisjonslag i Region Nord. 
Siden 1. divisjonslagene er forpliktet til stille i neste runde av NM; sekstendelsfinalen, vil 
beste 2. divisjonslag etter NNM være kvalifisert til neste runde av NM. 

 
Sak 58/2018 – Trenerkurs H2018 
Eivind og Morten infromerte. 

x Mini/ungdomstrener/trener 1. Det er planlagt følgende steder: 
o Steigen – 15.-16/9 ved Morten Hunstad 
o Sortland/Myre – ikke avklart, må få på plass kursledere 
o Finnsnes – 15.-16/9 ved Ane Marte Bye 
o Tromsø - Planlagt: Anders Ryssdal/Mette-Kristin Alstad Østvik 
o Lofoten ønsker Trener 1 kurs – Eivind undersøker kapasiteten til kursledere 

 
x Kurslederkurs: Vi prøver å få kurs til 

o Elise Skaue (Bodø Volley) 
o Magnus Adelsteinson (Sortland VBK) 

 
x Trener 2 – Eivind arbeider med saken for å få et Trener 2 kurs i regionen denne sesongen 

 



  
 
   

 

Norges Volleyballforbund - Regionsstyre Nord Org. nr: 996 481 905 
c/o Asle Solbjørgsvei 9, 8072 Bodø  Bank 4509 21 45143  
volleyball.region.nord@gmail.com www.volleyball.no 
 

 
 
Sak 59/2018 – Dommerkurs/samlinger H2018 
Robert orientere om de nye dommerkursene med e-læring og utvida praksis, praktisering av reglene 
på ulike nivå og dommerkrav på ulike nivå. Behov for nye dommere.  Han skal sende sitt innspill som 
vedlegg.  

- Det skal være dommerobservatør/-rettleder på alle U15-U19 rankingturneringer 
- Det skal brukes forenkla internasjonalt kampskjema p U15 og oppover 
- Det skal – i regelen – brukes Dommer 2 i 2. divisjon. 
- Dommere til ungdoms NM. Klubbene nominerer, med det er regionen som sender dommere.  

 
Kurs Dommer 1: 

x Sortland/Myre – Under planlegging (Kjetil Larsen) 
x Bodø (Robert Spillman) 
x Tromsø 14.-15. sept med Roger Østvik 
x Andre? 

 
Dommer 2  
 
Sak 60/2018 – Regionlag U16 
Status trenertilsetting 
Ketil orienterte: 
Totalt fire søkere, en trakk seg underveis. Ble gjennomført intervju/samtaler med søkerne som var 
innstilt. Venter pr 22/8 på at NVBF skal gjøre det endelige engasjementet av trenerne.  
Region Nord og NVBF har for perioden høsten 2018 til og med våren 2020 engasjert Håvard H. 
Wallstad (Sortland VBK) som trener for regionlag gutter U16 og Geir Knudsen som trener for 
regionlag jenter U16. Regionlagstrenerne har ansvar for treningssamlinger, uttak og lagledelse i 
forbindelse med Region Nord sin deltakelse på NM U16 i januar 2019 og januar 2020. I tillegg skal 
regionlagstrenerne ha kontakt med ungdomslandslagstrenerne og være deres forlengede arm i nord.  
Knudsen og Wallstad har begge lang erfaring fra volleyballen og solid trenerkompetanse. Knudsen er 
Trener 3, mens Wallstad er i gang med utdanning til Trener 2.  
Trenerne for regionlagene vil i løpet av den nærmeste måneden gjøre kjent planene for 
uttakssamlingene i høst.  Det er utarbeidet «Retningslinjer for regionlag Nord U16». 
Se vedlegg, med innstilling med mer (konfidensielt, offentligjøres ikke pga søkernes personvern) 
 
Sak 61/2018 – Arctic Volleyball Camp  
Søknad om støtte fra Øksil (ligger inne i Region Nords budsjett) 
Vedtak i tråd med innstilling. Region Nord bevilger 30.000.- i støtte fra til AVC. 
 
Sak 62/2018 – Klubbutvikling  
Eivind orientere 
Henvendelse fra klubbutvikler i NVBF, Kate Sønstebø.  
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Vedtak: Region tilbyr kurs i klubbutvikling til alle klubbene i Region Nord. Kursene påfører ikke 
regionen noen utgifter. 
 
 
Sak 62/2018 – Neste styremøte 
Onsdag 19. September kl 2100 
 
Sak 63/2018 – FB og Web 

- Dette fungerer svært bra i region Nord. God jobb av Karoline og Eivind. 
- Vi kan bli enda bedre, men klubbene må på banen. Kan vi utfordre alle klubbene om å lage 

en sak til våre sider om aktiviteten i egen klubb? 
 
Referent 
Ketil Zachariassen 
11/9 2018. 
 
 


