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Håndballutvalgets arbeid 
Håndballutvalget har gjennom året bestått av totalt 7 personer, det har vært et

krevende år så stor honnør til alle involverte.  Vi har gjennomført månedlige møter,

de fleste digitalt.  I tillegg har vi hatt en god del arbeidsmøter utover dette. 

Vi fikk et lederbytte på sensommeren da Marianne gikk inn i en fast rolle i klubben

og Janne kom inn som ny  leder for håndballutvalget. Overlevering av oppgaver

har gått knirkefritt. 

Hovedfokus i år har dessverre vært mye pandemi og lite idrett. Det har vært viktig

å sette seg inn i smitteverntiltak og nye restriksjoner for hvem som får trene, men

god koordinering har gjort at dette har gått meget fint. 

Det er jobbet en del med system og struktur for å sikre en bærekraftig drift for

videre ressurser i håndballgruppen. Gruppen har tydelig rollefordeling og det

forventes at alle drar lasset sammen. Det har vært forsøkt å re-etablere Sportslig

utvalg, men dette har vist seg vanskelig. Anders Fältnäs har derfor ivaretatt sport

for Junior/Senior og Marianne Skarholm for barnehåndball. 

ÅRSBERETNING

 S O T R A  S K  H Å N D B A L L  2 0 2 0 / 2 1



Medlemsutvikling i gruppen inkl.
aldersfordeling 

Håndballutvalget har i 20/21 bestått av
følgende personer: 

Som et  ledd i  rekrutter ing t i l  idrettene ble det  fra høsten 2020 inngått  et  samarbeid på tvers av
idrettene,  der førskolebarna kunne delta på idrettsskole hvor de vekslet  mel lom basis ,  håndbal l ,
fotbal l ,  turn,  dans og basket .  Det  deltok 80 barn på dette t i lbudet .  Paal  L i l letvedt og Marianne
Skarholm holdt  både basis ,  håndbal l  og basket  øktene for  mange av gruppene.  Etter  ju l  kunne
barna velge særidrett  og v i  har nå ca.  30 barn født  i  2015 som spi l ler  håndbal l  1  gang i  uken.
Dette tror  v i  g ir  et  godt grunnlag for  håndbal lag på f lere skoler  fra høsten.

Det har også vært  planlagt  egne guttehåndbal l  dager ,  men på grunn av restr iks joner har dette
vært  vanskel ig  å  få  t i l .  Dette er  noe som vi  v i l  ha i  f remtiden for  å øke rekrutter ingen t i l
guttehåndbal len,  hvor v i  har en del  sårbare små kul l .

Det  ble for  første gang arrangert  håndbal lskole for  1-6.  k lasse i  sommerfer ien både i  uke 25 og i
32.

Rekruttering:

Flere personer er  kommet t i l  i  håndbal lgruppen nå på tampen av sesongen;  Frode Rylandsholm
som sponsoransvar l ig  og Kr ist ian Huseby som skal  b idra på det  administrat ive plan.  Sponsor
delen er  veldig v ikt ig  for  gruppen da det  jobbes med en justert  sports l ig  sats ingsplan iht .  ønske
fra senior lagene.  Det økonomiske budsjett  er  satt  og godkjent  for  2021 og det  jobbes mot
bærekraft ige rammebet ingelser frem mot 2024 for  å levere et  godt t i lbud t i l  både topp og
bredde.   



Økonomi
ØKONOMIANSVARLIG ANETTE A.  PAULSEN

Resultat  for  året  g ir  et  overskudd i  gruppen på kr  351.446,- .
Dette er  godt over vårt  rev iderte budsjett  som lå på et
overskudd på kr  37.123,-  Det  gode resultatet  sky ldes lavere
akt iv i tet  i  gruppen grunnet korona,  Resultatet  er  v i  fornøyd
med.

Ti l  tross for  restr iks joner k larte v i  også i  2020 å arrangere Håndbal lcamp for 7. -9 .  k lasse i  uke
32.  35 spi l lere deltok på en lærer ik  uke,  der både dametrener Chr iss Robert  og herretrener
Anders hadde hver s ine økter .  Resten av øktene ble holdt  av f l inke seniorspi l lere ,  som også
laget  gøye konkurranser som quiz ,  hast ighet  skyt ing etc .  Det  v i l  også sommeren 2021 bl i  t i lbud
om Håndbal lcamp.

I  februar i  år  åpnet myndighetene for  at  v i  kunne spi l le  kamper internt  i  k lubb og kommunen.
Region Vest  oppfordret  k lubbene t i l  å  arrangere pop-up turner inger i  påvente av ser ierundene
kunne starte.  På to dagers varsel  tok 2013 og 2012 kul lene utfordr ingen og v i  arrangerte en
intern pop-up turner ing over 2 dager i  Sotra Arena.  Da var  det  1 år  s iden lagene hadde spi l t
kamp og spi l leg leden var enorm. At  v i  som en av få  k lubber k larte dette så raskt ,  v iser  at  v i  har
engasjerte og dr i f t ige foreldre i  k lubben.  

 
 

 

Året  2020 har vært  preget  av korona og akt iv i tet  utover trening har vært  minimal .
Senior lagene har i  2020 fått  t i ldel t  en høyere sum pr.  spi l ler  –  noe som er natur l ig  sett  i  forhold
t i l  kostnadene på disse lagene,  men «breddens» andel  utg jør  fremdeles en langt  større andel  av
totalbudsjettet  og v iser  derfor også håndbal lens sats ing på a ldersbestemte lag.

Håndbal lens samlede bruk av pengene anses å være i  tråd med k lubbens v is jon og mål  b i lde der
klubben er tydel ig  på å være en k lubb for  a l le .  

Kostander sett i forhold til
klubbens visjoner og målbilde



Håndballgruppen jobbet høsten 2020 med
en samarbeidsavtale med Mizuno Norge
AS og XXL som gir våre medlemmer 10%
rabatt på alle Mizuno håndballsko. 

Rabatten gis på allerede lave XXL priser, og
gjelder også på kampanjevarer.
A-lag Senior dame og herre får en
skopakke fra Mizuno av betydelig verdi og
premium kvalitet. Dette tror vi vil være
med å bidra til å gjøre oss til en
foretrukken klubb blant spillere – når
valget skal tas!
 

"Det var veldig
kjekt å få på plass 
 samarbeidsavtale

n med Mizuno
Norge AS"

Samarbeidsavtale med Mizuno Norge AS
Tilbudet gjelder kun i XXL sin butikk i
Sartor Storsenter, og du må huske å ha
med din medlemsApp.

«Mizuno er kjent som en leverandør av
håndballsko i premium kvalitet og har
vært ønsket som samarbeidspartner av
våre spillere lenge» sier damelagets
trener Chriss Robert Thorsen.

Vi hadde også en jule konkurranse
på Facebook i starten på desember
der man kunne vinne klær fra
klubbkolleksjonen til en verdi av
1.500,- . Hele 86 kommenterte med
god jul og ønsket å være med i
konkurransen og den heldige
vinneren ble meget fornøyd med en
ekstra pakke til å legge under
juletreet.

Vi tok et initiativ til vervekampanje
på familiemedlemsskap sent på året
og fikk noen nye medlemmer inn i
håndball gruppen. Dette skjedde
rett før vi gikk over til
nyttmedlemssystem så dessverre
ble ikke utfallet slik vi skulle ønske.
Dersom en familie har 2 eller flere
medlemmer, så vil det ikke koste
noe ekstra å melde inn for eksempel
mor og far. Vi fikk uansett en god
kommunikasjon ut til alle
medlemmer og fortalt dersom du
ønsker å påvirke treningshverdagen
til barnet ditt på en positiv måte kan
man gjøre dette helt kostnadsfritt!!

Vervekampanje og konkurranse



Herrer senior

Trenere:  Ulr ik  Risberg
og Anders  Fâltnes

Herrer senior
AV ULRIK RISBERG

Sesongen har vært preget av Covid-19 restriksjoner. Laget har ikke spilt

kamp siden mars 2020, og kun fått trene ordinær håndballtrening under

en måned sammenhengende. Gruppen hadde som målsetting denne

sesongen å øke treningsmengden fra i fjor, øke kvalitet og intensitet på

treningene, samt forbedre tabellplassering fra forrige sesong. Til tross

for restriksjoner hadde gruppen både på treninger med og uten kontakt

tilnærmet fullt oppmøte på alle 4 fellestreninger i hall. Å holde denne

treningsmengden ved lag, til tross for en-meters regel i trening viser at

det er en ambisiøs gruppe som ønsker å utvikles.

Herrer 3 div. 
Består primært av juniorlaget (født 2003/2004). Denne treningsgruppen

har kunnet trene i større grad enn H2, men dessverre ikke fått spille

særlig med kamper. Målsettingen med denne gruppen før sesongen var

å gi de yngre utøverne som ikke hadde vært aktuelle for H2 spilletid i 3.

divisjon som et ledd i utviklingen opp mot spill i 2. divisjon. 

Verdt å merke seg er at i denne gruppen har vi 2 spillere som har

debutert på landslagssamling for landslag menn født 2004/2005, i

tillegg til 13 spillere som har vært på regionale landslagssamlinger for

landslag menn født 2004/2005 eller 2002/2003.

"Verdt å merke seg at to
spillere har debutert på

landslagssamlinger"



Damer senior

Trener:  Chr iss  Robert
Thorsen 

Damer senior
AV CHRISS ROBERT THORSEN 

Det har vært en sesong utenom det vanlige for alle som driver med

håndball. For damegruppen og jenter 04 har det blitt annerledes på

flere måter, lite kamper, restriksjoner på trening og for noen har det

blitt veldig lite trening og ingen kamper. 

Rundt damelaget var det stor usikkerhet før inneværende sesong. Ingen

visste sikkert hvor mange spillere det var, og ingen visste hvor mange

som kom til å fortsette. 

Ny trener på plass fra Mai måned med nytt opplegg og nye tanker.

Trenerens tanker har vært å bygge en treningskultur, skape et godt

miljø og trivsel i hallen. 

Damelaget har i motsetning til veldig mange andre klubber økt antall

spillere gjennom pandemien, og har trent mer og hardere enn på lenge.

Det har så godt som aldri vært under 20 stk. på trening, og denne

gruppen har i tillegg fått nye ansikter på trening, i tillegg til at noen har

returnert til klubben etter opphold i andre klubber. 

Treneren er veldig fornøyd med utviklingen, oppmøte og interessen

jentene har vist denne sesongen. Etter som en del av damegruppen er

over 20 år, har vi måtte være kreative og har trent utendørs eller på

treningssenter med den gjengen. Dette har fungert fint, og jentene har

kost seg med dette tross mangel på håndballtrening. 

Damegruppen består av totalt 33 spillere fordelt slik; 

24 stk. som trener godt, 3 stk. som trener litt, 6 stk. som trener lite eller

ingenting. 

Fotograf: Tove Lise Mossestad



For jenter 04 jentene startet med å trene felles gjennom hele sommeren for de som var hjemme og
ønsket det. Oppmøte var bra, og stemningen god. Det var en del frafall av spillere av ukjente årsaker før
sommeren, og det ble ikke bedre med pandemien som herjet.  Det har var litt uro i gruppen, både blant
spillere og foreldre tidlig i denne fasen. Dette ble håndtert av styret og sportslig utvalg, noe som førte til
litt ro i rekkene. 

Tross kampforbud store deler av sesongen, har det vært veldig bra treningsoppmøte av spillerne, og
stemningen har vært god. De har trent hardt og godt, og har i tillegg hatt mange treninger sammen med
de damespillerne som ikke har fylt 20 år. Denne overgangen har gått knirkefritt og ført til tettere
relasjoner og bedre miljø. Det er alltid skummelt med ny trener med nye tanker og ideer, men dette har
gått veldig fint. Det er totalt 16 spiller i gruppen. 1 spiller langtids skadet. 1 som ikke har trent siste 4
månedene. 2 som trener 1-3 ganger i uken. 12 spillere som trener 4 ganger i uken og er med på stort sett
alt. 
 
Trenere; Marie Herdlevær, Kacper Ryskowski og Chriss Robert Thorsen er veldig fornøyd med spillere og
treningsoppmøte. 

J2004

Fotograf: Tove Lise Mossestad



Jenter 2009 ble i  2020 s lått  sammen t i l  en gruppe.  2009 kul let  på
jentesiden er et  l i te kul l ,  så da ble det besluttet  at  sammenslåingen
fant sted et  år før t iden.  Vi  er  per nå 27 spi l lere.

Sammenslåingen har gått  over al l  forventning,  og jentene har bl i t t
sammensveiset og samkjørt  på kort  t id.  De v iser en stor
treningsglede og v i l je ,  og de har bl i t t  godt k jent a l le sammen. 2020
har vært utfordrende for oss som for a l le andre,  men v i  føler l ikevel
at  v i  har brukt t iden godt på å få en god treningskultur og en fel les
lagfølelse.  Vårt  mål  er å beholde f lest  mul ig spi l lere,  og å fortsette
arbeidet med å bygge en sammensveiset gruppe der trygghet og
glede skaper mestr ing og utv ik l ing.  Vi  er  5 engasjerte trenere som
gjør alt  v i  kan for at  jentene skal  ha det så bra som mul ig og bl i  så
gode som de ønsker.  V i  g leder oss t i l  normale t ider med kamper og
sosiale begivenheter!

Kul let  hadde ved sesongstart  4 treningsgrupper,  J2010 Foldnes er
trent av Terje Kjelby og Fr ida Paulsen.  J2010 Kol l tveit  er trent av
Linn Beate Ekerhovd. J2010 Brattholmen trenes av Susanne Mjøs og
Håkon Leigland. J2010 Ulveset er trent av Irmel in Mel l ingen
Haugland. Siden J2010 Ulveset hadde en del  frafal l ,  b le de etter
eget ønske slått  sammen med laget fra Kol l tveit .  V i  har derfor nå 3
treningsgrupper på J2010,  som har en egen trening i  uken,  samt en
fel les trening i  Sotra Arena.  

J2010 Brattholmen har 11 spi l lere og det har vært uendret det s iste
året .  Trener to ganger i  uken,  hvorav ene trening er fel les med
Foldnes.  Fel lestrening med Foldnes har fungert veldig f int  og v i  har
fått  t i l  en godt samarbeid og en spi l lergruppen med 19 jenter
totalt .  Sammen med Foldnes har v i  arrangert turnering ca.  en gang i
måneden der v i  har spi l t  kamper på tvers av lagene. 

 
Vi  har påmeldt t i  lag og har spi l t  to runder med en kamp på hvert
av lagene.  Fokuset vårt  det s iste året har vært å ha det gøy på
trening,  selvsagt med bal l .  Tr ivsel ,  t i lhørighet og samspi l l  har v i  lagt
stor vekt på s l ik  at  v i  ikke får frafal l  av spi l lere.  Vi  er stort  sett
ful l ta l l ig  på trening,  foruten ved sykdom el ler skader.

 

J2011 har lag på Ulveset ,  Knappskog,  Brattholmen,  Foldnes og 
Kol l tvei t .  Dette kul let  er  har i  overkant av 40 spi l lere og det  kul let  
som har lag fra f lest  skoler .  Lagene har en egen trening i  gymsaler  
på ul ike skoler  og en fe l les trening i  Sotra Arena.  V i  har hatt  l i t t  
f rafa l l  på spi l lere.  Om korona er  årsak er  uklart .  Mel lom 7-10 spi l lere 
som er med nå.  S l i ter  l i t t  med uro på treningene,  men det  begynner å komme seg.  Hadde to 2 lag
påmeldt ,  men måtte trekke ett  lag pga.  ikke nok spi l lere.  

J2009 

J2010 

J2011



Gruppen består  av 13 spi l lere født  2006 og 4 spi l lere født  2007,  tota l t  17 spi l lere.  Utover dette
har 4 spi l lere født  2008 hospitert  på en økt  i  uken.  Gruppen har t i lbud om 4 treninger i  uken.  T i l
tross for  få  kamper har gruppen ikke merket  stort  t i l  f rafa l l ,  kun en spi l ler  har s luttet  i la .
inneværende sesong.  F lere utøvere har også hospitert  opp med 2005 og trent  med disse 1 økt  i
uken.  

G06/07

J2012 kul let  har lag på Hjel teryggen,  Kol l tvei t  og Brattholmen/Foldnes.  Hje l teryggen trenes av
Morten Haaland og Cornel ie  Falck .  Kol l tvei t  trenes av Ju l ie  Langeland Risa.  Brattholmen/Foldnes
trenes av Marianne Skarholm,  Rune Gjerde og Geir  Ole Johnsen.  Kul let  har holdt  seg stabi l t
g jennom koronaen og består  av ca.  40 spi l lere.  T i l  t ross for  korona har lagene møtes et  par
ganger t i l  internturner ing når dette har vært  mul ig .  V i  har hatt  et  stabi l t  k jekt  år  med fast
trening hver mandag.  Stort  sett  har v i  vært  13 av 13 på trening og jentene er  lyst ige,  g lad i  å
møtes og etterhvert  veldig konsentrert  i  enkeltøvelser .  Ingen har nevnt e l ler  uttrykt  savn av
kamper,  de er  meget fornøyd med å samles t i l  t rening.  

J2012 

G2009
Guttene var fordelt  på to lag i  2019.  Foldnes/Kol l tvei t  var  ca.  12 -  nå er  de 4.
Brattholmen var 13 nå er  de 9 med 2 nye kommet t i l .  Total t  13 stk .  V i  har med andre ord gått
ned fra 25 t i l  13,  med 3 som vi  ikke helt  vet  hva v i l  v idere.  V i  spi l te  tre runder med lagene i  høst .
Foldnes/Kol l tvei t  for  seg og Brattholmen for  seg.  Foldnes/Kol l tvei t  måtte låne spi l lere fra
Brattholmen grunnet frafa l let .  Sports l ig  k larer  de seg grei t .  Interessen er  stor for  håndbal l  b lant
guttene som er ig jen.  Gjennom våren var det  det  ingen organiserte treninger.  Når det  åpnet opp
for trening ute,  b le 2009 inv i tert  med og noen hev seg på.  Deretter  tok Brattholmen noe
uteøkter selv .  

Høsten startet  med tre treninger ink ludert  fredagsøkter .  Foldnes dukket  a ldr i  opp på
fredagsøktene og disse ble g jort  mer og mer sammen med 2006.  Trenere på Foldnes/Kol l tvei t
s luttet  i  løpet  høstsesongen og s i tuasjonen for  dette laget  ble uavklart  og dette er  nok noe av
årsaken t i l  f rafa l let .  Jakob Aven kom inn som trener i  løpet  av høsten.  Ulr ik  har også ass istert
med noen treningsøkter .  Jakob kom først  som inspiras jon og en som hadde enkeltøkter  t i l  å  ta
mer over ansvaret  for  gruppen.  Samarbeider med 2008 på en økt  i  uken.  Dette kunne gått
bedre.  Lav deltagelse fra 2008 grunnet konf l ikt  med fotbal l trening.  Guttene har spi l t  en kamp i
mars.  Men gleder seg t i l  fortsette lsen.  Foreldregruppen er en god og sol id bærebjelke for  laget ,
en sosia l  g jeng som har det  k jekt  sammen på turner inger og som gleder seg t i l  å  re ise sammen
på tur ig jen.  V i  har nå s lått  sammen hele 2009 gruppen.  

J2013 kul let  har lag på Ulveset ,  Kol l tvei t ,  Hje l teryggen og Brattholmen.  Kul let  har dedikerte og
ivr ige trenere som kastet  seg rundt og bidro t i l  at  v i  to dager etter  myndighetene åpnet for  det ,
hadde en internturner ing i  Sotra Arena.  Det  var  mye håndbal lg lede når de nye draktene som
kom i  høst ,  f ikk  luftet  seg på ordent l ige kamper.  

 

J2013

j2014 består  av lag fra Ulveset ,  Foldnes,  Hje l teryggen og Brattholmen.  Lagene måtte vente lenge
med å spi l le  s ine første kamper,  men i  mars f ikk  de endel ig  mul igheten.  Det  var  stor  stas for
jentene og de dykt ige trenerne på dette kul let .  T i l  høsten håper v i  at  de kan spi l le  med nye drakter
i  en vanl ig  ser ierunde i  oktober.  

J2014



G2011 er en treningsgruppe og består  av 16 spi l lere.  De har mistet  et  par spi l lere denne
sesongen,  men det  er  også kommet t i l  en ny denne sesongen.  Laget  trener godt med Roger
Wiksnes og Mart in Fy l l ingen ved roret .  Foreldrekontakt  L ise Sekkingstad holder tak i  det
administrat ive.

G2011

G2010 
Årskul let  består  av to treningsgrupper.  G2010 Foldnes/Kol l tvei t  trenes av Nina Bjerke og Karen
Bergen.  G2010 Brattholmen trenes av Ni ls  Petter  og Jostein.  Lagene har t i l  sammen ca.  22
spi l lere.  Lagene har to treninger i  uken,  derav den ene er  en fe l les trening for  hele kul let .  Det
er påmeldt  3 lag i  ser ien.  

En l i ten status fra Brattholmen laget  som har hatt  9 spi l lere fra høsten 2020.  En s luttet  t i l
sommeren.  En ny spi l ler  er  akkurat  begynt .  Trenerteamet har vært  stabi l t  s iden laget  ble
startet ,  Ni ls  Petter  og Jostein g jør  en strå lende jobb med en v i l ter  g jeng.  Foreldrekontakt  holder
styr  på cuper ,  dugnader og l ignende.  Det har vært  et  år  med l i te  kamper,  men treningene har
stort  sett  b l i t t  g jennomført  når det  har vært  lov t i l  det .  Nå t i l  våren/sommeren er planen å delta
på Stord Cup og Bergen Cup om det bl i r  noe av.  

G2012 hadde i  inngangen av sesongen to treningsgrupper.  G2012 Foldnes og G2012
Brattholmen.  Begge lagene opplevde l i t t  f rafa l l  og det  ble besluttet  å  s lå  lagene sammen t i l  en
treningsgruppe i  februar.  Dette hadde umiddelbar ef fekt ,  ved at  et  par spi l lere fra Foldnes kom
ti lbake og Brattholmen f ikk en ny spi l ler .  Total t  er  det  19 gutter  på kul let .  Trenere er  Marian
Juuhl ,  Beate Hovland,  Marianne Skarholm og Si l je  Møvik .  Her har v i  har en engasjert
foreldregruppe og laget  har hatt  d iverse dugnader s l ik  at  de er  k lar  for  Handbal l fest iva len på
Stord og Bergen Cup.

G2012

Fotograf: Rune Lindgren



G2013 består  av en treningsgruppe.  G2013 Foldnes/Danielsen har 23 spi l lere og to dedikerte
trenere i  Karen Foldnes og Håkon Leig land.  Gruppen har spi l ler  fra f lere skoler  og er  det  eneste
i  s i t t  årskul l .  De har f i re lag påmeldt  i  ser ien og har spi l t  en internturner ing og en ser ierunde nå
i  vårsesongen.  Målet  for  høsten 2021 er å etablere minst  et  t i l  gutte lag i  denne årsk lassen.

G2013

G2014 har 1 treningsgruppe med G2014 Brattholmen.  Laget  har nå 9 spi l lere ,  men tar  g jerne
imot f lere.  Laget  hadde ingen foreldre med håndbal l  bakgrunn,  men Tr ine Mandrup tok ansvar
og har ledet  treningen g jennom sesongen.  Hun f ikk etter  hvert  h je lp av et  par foreldre.  Laget
håper å spi l le  s ine første kamper i  den ekstra ser ierunden i  apr i l .

G2014

Tusen takk for
sesongen 2020/2021 

TH Lag
I  Sotra SK er  v i  svært  heldige som har engasjerte trenere som gjør  at  v i  har et  godt etablert
t i l rette lagt  t i lbud både for  barn,  ungdom og voksne.  I  årets sesong har dessverre ikke TH
Junior/Senior fått  trent  pga.  restr iks joner ,  da de f leste spi l lere er  over 20 år .  TH 6-15 år  har
trent  jevnt  g jennom sesongen,  men ikke fått  spi l t  noen kamper.  Her har det  også kommet nye
spi l lere t i l  i  det  s iste.  V i  jobber stadig for  å rekruttere spi l lere som fa l ler  utenfor det  vanl ige
t i lbudet i  idretten.  TH 6-15 år  trener på Danielsen torsdager k l .  18-19 TH Junior/Senior trener i
Sotra Arena Bane 3 torsdag k l .  1830-20


