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ÅRSBERETNING 

   HÅNDBALL 21/22 

Det ble valgt et hovedutvalg i håndball på klubbens årsmøte, men av ulike 

grunner så valgte flere av medlemmene å tre ut av utvalget i løpet av perioden.  

Siv Øye Carlsen kom inn som leder fra hovedstyret i september, og styret har 

resten av perioden bestått av henne og Stian Mikkelborg. I tillegg har det vært 

etablert et arrangementsutvalg og et sportslig utvalg som har vært meget aktive 

i perioden.  

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

har vært viktig å sette seg inn i smittevernstiltak og restriksjoner på hvem som 

kan trene eller ikke trene. I tillegg har Sotra Arena vært brukt både til testing og 

vaksinering noe som har gjort at treningstimeplaner stadig vekk måtte endres 

og snues på. Noen lag har kun fått treningstider i Bildøyhallen og/ eller i 

Ågotneshallen. Tusen takk til alle trenere, spillere, foreldre og andre frivillige 

som har stått på med alternative treningsopplegg, skiftende treningstider og 

nye retningslinjer som har variert fra uke til uke.  

Hovedutvalget har fortsatt jobben med rollebeskrivelser, system og struktur for 

å sikre bærekraftig drift av håndballgruppen. Men det viktigste er nå å få med 

flere frivillige i hovedutvalget og underutvalgene. Det ble gjennomført et 

foreldremøte i februar, med stort oppmøte som gjør at vi ser lysere på det 



Medlemsutvikling i gruppen inkl. 

aldersfordeling  
 

 

 

Rekruttering: 

Som et ledd i rekruttering til idrettene ble det fra høsten 2020 inngått et samarbeid på tvers av idrettene, der 

førskolebarna kunne delta på idrettsskole hvor de vekslet mellom basis, håndball, fotball, turn, dans og basket. 

Dette arbeidet har vært videreført, men med store restriksjoner på trening og utfordringer med tilgang på 

treningstid så klarte vi ikke helt å følge opp dette arbeidet våren 2022 med et fullverdig tilbud.  

Rekruttering er kjempeviktig for å sikre et fullverdig tilbud i alle årsklasser, så vi anbefaler at det settes av ekstra 

ressurser både i hovedutvalget for Håndball og i hovedstyret for å sikre gode tiltak innen dette området. 

Dommerarbeid 
Det ble høsten 2021 gjennomført to kurs for Barnehåndball Dommere. Det resulterte i 39 nye dommere. Ikke alle 

som gjennomfører kurs ønsker eller har mulighet til å dømme. For vår del så har 35 av disse dømt 1 eller flere 

kamper. Vi hadde også noen som nesten umiddelbart gjennomførte Dommer 1 kurs, det var 15 deltakere på 

dette kurset. 

Samarbeid i Sone 6 (Bergen Vest) 
Vi har i denne sesongen Partner/prestasjons avtale herresiden. Samarbeidende klubber ønsker å gi en spiller fra 

et lavere nivå mulighet til å prøve seg på et høyere nivå, uten at spilleren mister retten til å delta på lavere nivå 

for den klubben vedkommende har sin spillertilhørighet. Og den høyest rangerte klubben på seniorsiden deltar i 

2.divisjon eller høyere og/eller landsomfattende kamptilbud i yngre aldersbestemte klasser.  Sotra har samarbeid 

med Partner/prestasjons avtale med med Kjøkkelvik og Mathopen. Vi vurderer også å inngå samarbeid med 

sammensatte lag for noen av de yngre gutteklassene da alle klubbene sliter med rekrutteringen. 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-5 år 0 6 1 1 2 2 2

6-12 år 340 399 432 379 442 399 337

13-19 år 191 185 183 178 145 181 184

20-25 år 24 24 24 17 12 20 21

over 26 år 101 101 116 163 135 151 170

SUM 656 715 756 738 736 753 714
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Lagene våre 

Herrer Senior 

2 div Sotra, 3 div Sotra 2, 5 div Sotra 3 

Trenere for denne gruppen har vært Ulrik Risberg og Jon Heldal. 

Damer Senior 

4 div Sotra 1, 5 div  Sotra 2 og 6 div Sotra 3 

Trenes av Chriss Robert Thorsen

 

TH Håndball 

TH Senior Sotra 1 & Sotra 2 

Trenes av Anne Koch og hennes trenerteam. 

Rekrutteringslagene 



G18, G17- 20, Lerøy 

Trenes av Geir Husebø og Jon Heldal 

J18, J17- 20, Lerøy 

Trenes av Chriss Robert Thorsen 

Aldersbestemte lag Junior 

G12-16 år 
G 2009   1 lag   Trenes av Ulrik Risberg  

G 2008   1 lag   Trenes av Erik Heldal 

G 2006   1 lag   Trenes av Erik Heldal 

G 2005   1 lag   Trenes av Erik Heldal 

J12-16 år 
J 2009   3 lag   Elisabeth Havås med trenerteam 

J2008    6 lag   Jonas Bjorland med trenerteam 

J2007    4 lag   Marcus Jetmundsen og trenerteam 

J2006   2 lag   Ørjan Hagen og trenerteam 

J2005   2 lag   Kenneth Hansen og trenerteam 

Aldersbestemte lag Barn 

G 6-11 år 
G 2013 2 lag 

G 2012 2 lag 

G 2011 2 lag 

G 2010 2 lag 

J6-11 år 
J 2015 2 lag  

J 2014 6 lag 

J 2013 6 lag 

J 2012 7 lag 

J 2011 6 lag 

J 2010 4 lag 



 

 

 

 

 

Tusen takk for sesongen 2021-22 

Vi gleder oss til neste sesong, 

som vi håper blir litt mer normal! 


