
  
 
Sandefjord Håndball 
Styrets årsmelding for 2022 
 
 
Styret 
Pål Lund, leder, Christian Røsjordet, nestleder, Rikke Jensen, Sylvi Einhausen, 
Gunnar Bjønnes, Geir Nordvold og Rune Allerød. Vara: Gylve Setlo. 
 

Møter 
Det er i 2022 avholdt 11 styremøter.  
 
Økonomi 
 
Regnskapet legges fram med et underskudd etter finanskostnader på kr 
1.109.611,- mot et underskudd på kr 588.201,- i fjor. Balansen viser en negativ 
egenkapital på kr 1.067.618,- mot en egenkapital på kr 41.993,- for 2021. 

I delmål 2) i Strategiplan for 2019-2024 heter det: «SH skal drives etter sunne 
økonomiske prinsipper og i tillegg levere overskudd på minst 5 % fram til 
egenkapitalen er på 1 mill. kroner.» 

Det har vært to vanskelige sesonger som har ført til betydelige underskudd i 
2021 og 2022. Styret ser derimot at klubben er på rett vei og vi har budsjettert 
med ett overskudd på 413.662 for 2023. Noe vi har klokketro på at vi skal klare. 
 
 
Organisasjon 
 
2022 har vært preget av utfordringer rundt økonomi. Vi har allikevel klart å 
opprettholde det sportslige tilbudet både på dame, junior og herresiden. 
 
Samarbeidsavtaler med STIF, Sandar, Stokke, Halsen og Tjølling er skrevet og 
samarbeidsklimaet oppleves som bra, etter ett turbulent 2021. 
 
 
 



Fjordcup 2022 ble gjennomført med 288 lag. Det ble en super helg i Sandefjord 
for mange tusen barn og unge som fikk vist fram SH og Sandefjord by. 
 
Håndballskoler og håndballakademi er arrangert for å lage gode arenaer for 
håndballspillere i Sandefjord. Disse er arrangert både i høstferie og vinterferie 
 
Administrasjon 
 
SH har en daglig leder og en markedsansvarlig 
 
Sport 
 
Herrelaget rykket ned fra Rema 1000 ligaen etter en poengstrid med Haslum om 
å beholde plassen. Haslum slo Runar i siste seriekamp og tok oss igjen på poeng. 
1-divisjon har gått veldig bra. Herrene ligger på opprykksplass etter halvspilt 
serie. Ambisjonen blant spillere, trenere og klubb er å komme tilbake til det 
øverste nivået i norsk håndball. 
 
Damelaget gjorde en ok sesong og endte på 8. plass i sin 2. divisjonsavdeling 
sesongen 2122. Damene har hatt en mye bedre sesong 2223 og lå ved årsskiftet 
fortsatt i kampen om opprykk til 1. divisjon. 
 
Einar Veierød har vært hovedtrener for herrelaget i hele perioden, sammen med 
Anders Holand Pettersen som assistenttrener første halvår, deretter Fredrik 
Svendsen 2. halvår 2022. For Herrer 2. div/rekrutt har Fredrik Svendsen vært 
hovedtrener for sesongen 2022-23, og med seg har han hatt Ola Sørdahl og 
Tobias Skuggedal Hansen.  
 
Petter Kjærnes og Henriette Hovland Christiansen har hatt treneransvar for 
damer senior. For damer junior har disse denne sesongen stått i Halsen. Her har 
Anette Tveter og Henriette Hovland Christiansen vært trenere. Lerøyaget her har 
hatt en knallsesong og er pt ubeseiret i sin avdeling. 
 
Rekruttering  
 
Det kommer stadig gode håndballtalenter til Sandefjord Håndball Johannes 
Gurrich og Erlend Johnsen har vært på samlinger og spilt kamper for LM02-
landslaget. Nora Evelina Cecilia Rosenberg har vært på samlinger med LK04. 
 
Ellers ser SH med noe bekymring på håndballdeltagelsen i Sandefjord by. Det er 
en nedadgående trend hvor det blir færre og færre håndballspillere i byen. Dette 
er bekymrende med tanke på fremtidig rekruttering fra egen by. 
 



Konklusjon 
 
2022 har vært et veldig utfordrende år økonomisk. Sportlig har året vært mye 
mer positivt. Syret ser positivt på framtiden og de mulighetene som ligger der 
for utvikling av nye talenter og at klubben fortsatt skal være representert i 
toppen av norsk håndball både på herre- og kvinnesiden.  
 
 
Sandefjord, 10. mars 2022 
 
 
____________________    __________________________ 
Pål Lund, leder     Christian Røsjordet , nestleder   
    
 
 
_____________________   __________________________ 
Gunnar Bjønness     Rikke Jensen       
 
 
_____________________   _____________________ 
Geir Nordvold     Sylvi Einhausen  
 
_____________________   _____________________ 
Rune Allerød     Gylve Setlo (vara)   
         
 
 


