
Styrets årsmelding 2022 
Sola Håndballklubb 

 
Generelt 
 
Styret har i perioden avholdt 12 styremøter. Klubben har 636 medlemmer som fordeler seg i 
henhold til tabellen under. 
 

Alder Kvinner Menn Totalt 

0-11 169 68 237 

12-19 173 62 235 

20 og eldre   164 
    

Sum   636 

 
 
Sportslig 
 
I 2022 endte A-laget nok en gang på tredjeplass i Rema 1000 ligaen og i Europaligaen gikk 
laget til kvartfinale. Tredjeplassen i Rema 1000 ligaen kvalifiserer til spill i Europaligaen også 
påfølgende sesong, hvor laget igjen kvalifiserer seg til kvartfinale. I NM 2022-23 spiller A-
laget kvartfinale før jul og kvalifiserer seg til nyvinningen Final 8 våren 2023. 
 
For sesongen 2022-23 ligger laget igjen an til bronseplass i Rema 1000 ligaen. 
 
Rekruttlaget går ubeseiret gjennom 3. divisjon og sikrer opprykk til 2. divisjon. Det betyr at 
rekruttene spiller både 2. og 3. divisjon i 2022-23. I begge divisjoner ligger laget på øvre 
halvdel av tabellen ved nyttår. 
 
I Lerøy 2022 mister rekruttene sluttspillet med minst mulig margin, mens for Lerøy i 2023 
ligger laget godt an til sluttspill. 
 
I Bring 2022 når J05 sluttspillet og kommer der på 6. plass. I Bring 2023 ligger laget godt an til 
sluttspill. 
 
Ungdomsavdelingen 
 
Ungdomsavdelingen er en aktiv del av klubben og i sesongen som endte i 2022 var det 
påmeldt 35 lag i seriespill. 
 
Klubben har også en aktiv miniavdeling med 100 gutter og jenter i alderen 5-8 år. 
 
Klubben har sendt flere foreldre og andre interesserte på forskjellige nivåer av trenerkurs. 
Det er også utviklet ca. 30 ungdom i første steg av dommeropplæringen, barnelederkurs. 
 



Sesongen 2022-23 startet som vanlig med Den Gule Banken Cup (tidligere Sandnes 
Sparebankcup) i starten av september med 156 påmeldte lag. 
 
Årets fellesturnering gikk til Dyreparken Håndballfestival med over 200 barn og voksne. 
 
Det har vært lagt ned betydelig arbeid av trenere, lagledere, foreldre og administrasjon i 
sesongen som klubben er meget stolt av. Det er kjøpt inn utstyr og ryddet i boder. 
 
Sola Håndballklubb er en breddeklubb med rekrutt og 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 underskudd på kr. -637 640,- etter avsetninger/periodisering for 
medlemmer. Til tross for underskudd har klubben en meget sterk egenkapital og bra 
likviditet. De aller fleste idrettsforeninger har hatt et utfordrende 2022.  
 
Det er lagt ned et godt arbeid for å sikre et godt budsjett for 2023 med tanke på 
usikkerheten som fremdeles rår i samfunnet og klubben har inngått avtale om et nytt 
regnskapssystem som gir bedre muligheter for tettere oppfølging. 
 
Representasjon 
 
Are Domert representerer Sola HK i Sola Idrettsråd. 
 
Tonje Nøstvold Lunde representerer Sola HK i styret i Norsk Topphåndball. 
 
Iselin Ødegaard representerte Sola HK som delegat på Håndballtinget for NHF Region Sør-
Vest. 
 
Vi vil rette en stor takk til dommere, tillitsvalgte, trenere, spillere i klubben, klubbens 
administrasjon, klubbens samarbeidspartnere, Sola kommune og alle andre som er involvert 
i Sola Håndballklubb for innsatsen i 2022. 
 
 
Årsrapporten er godkjent av styret 8/3-23. 
 
På vegne av styret, 
 
 
 
Alexander Olafsrud. 
Styreleder.  


