
Styrets Årsmelding-Sola Håndballklubb 2021 

Generelt 

Styret har i løpet av 2021 avholdt 12 Styremøter. Klubben har følgende antall medlemmer 534. 

 Kvinner Menn Totalt 

6-12 146 88 234 

13-19 122 37 159 

20 og eldre 103 38 141 

    

Sum   534 

 

Det er ansatt ny daglig leder, Svein Gaute Hølestøl. 

 

Sportslig 

  
I sesongen 2021 endte A-laget på tredje plass i REMA 1000 ligaen, og sikret dermed klubbens første 

medalje på høyeste nivå. Grunnet Covid restriksjoner ble sesongen kun halvspilt, og avsluttet i januar 

2020. Sola spilte seg også til klubbens første cupfinale som ble spilt 15. mai mot Vipers, og endte med 

sølvmedaljer til laget.  

Pr. 16. mars ligger vi på 3. plass, og innenfor målet for sesongen å bli topp fem. Laget har i tillegg i sin 

debutsesong i Europaligaen gått videre til gruppespill etter to kvalifiseringsrunder høsten 2020, og skal våren 

2021 nå spille kvartfinale etter å ha gått ubeseiret gjennom kampene i gruppe A.  

  
Rekruttlaget spiller i 3. divisjon og ligger på 1. plass med klar retning mot 

opprykk til 2. divisjon. Jenter 18 har gått videre fra kvalifisering i Lerøy, og 

spiller foreløpig på en 2. plass i sin gruppe etter 3 spilte runder. De to øverste 

lagene går videre til sluttspill.  

Bring laget jenter 16 kvalifiserte seg til Bringserien, og står ubeseiret og leder gruppen sin 

etter 3 spilte runder. Vinneren av gruppen blir kvalifisert til sluttspill i Bring. 

Ungdomsavdelingen 

  
Sola Håndball ungdomsavdeling har i denne sesongen hatt 50 påmeldte lag i seriespill.  

Sola Håndball har ca. 76 barn i mini-avdelingen (5-8 år) 

Sesongen startet med Sandnes Sparebank Cup i midten av september. Det ble igjen en suksess 

hvor det var påmeldt ca. 170 lag, ca. 1500 spillere i 6 haller i området. En turnering med mye 

smil og glede. 

  



Årets fellesturnering i ungdomsavdelingen gikk til Dyreparken cup. 
 

Det har vært lagt ned betydelig arbeid av trenere, lagledere, foreldre og administrasjon i sesongen 

som klubben er utrolig stolt av. Det er kjøpt inn utstyr og ryddet i boder av utvalget. 

Sola håndballklubb er en breddeklubb med et A-lag, der foreldre, trenere og tillitsvalgte er det 

viktigste for at ungdomsavdelingen fungerer optimalt for at klubben skal hevde seg i bredde og topp 

 

 

Økonomi 

Årets resultat viser et overskudd på kr.  834 906,- etter avsetninger/periodisering for medlemmer. 

Klubben har en positiv egenkapital og likviditeten er bra. Det jobbes videre med å styrke 

egenkapitalen for å stå bedre rustet i dagens verdensbilde, samt fremtidige investeringer, samt 

buffer. 

Representasjon 

Alexander Olafsrud representerer Sola HK i Sola idrettsråd. 

Tonje Nøstvold Lunde representerer Sola Hk i styret i Norsk Topphåndball AS 

Toril N Lunde er styremedlem i Norges Håndballforbund, Sørvest 

Vi vil rette en stor takk til dommere, tillitsvalgte, trenere, spillere i klubben, klubbens 

samarbeidspartnere, Sola kommune, og alle andre for innsatsen i et godt år. 

 

Årsrapporten er godkjent av styret 17/3-22 

 

 

På vegne av styret 

 

Ivar Gram Klette 

Styreleder 

 


