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Historiske jenter
Solås: Varsko her, norsk topphåndball. Nå kommer Ålgård. Og de kommer for å bli.

Håndball: Emila Giske, fra venstre, Kamilla Lund Haukalid og Marte Vold feirer opprykk til 1. divisjon. (Foto: Bjarte Espedokken)
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Veien til 1. divisjon

1986: Et rødt og hvitt håndballeventyr startet med en notis i
Gjesdalbuen fra Gjesdal kommune
og Jarl Martinsen.

2003: Veien mot topphåndballspill var i gang. I 02/03-sesongen
vant laget 5. divisjon og rykket opp
til 4. divisjon.

2007: Ferden forsatte oppover da
Ålgård endte på andreplass i 4.
divisjon og var klare for spill i 3.
divisjon sesongen etter.

2008: Jan Terje Hetland ble
hovedtrener for a-laget.

2009: Ålgård rykket opp til
2. divisjon.

Må legge nytt
million-budsjett
Solås: Etter opprykket til 1. divisjon har ÅHK skrotet det allerede vedtatte
2018-budsjettet. Nå må klubben hente inn store summer.

Kampfakta:
Ålgård – Gneist

29-22

Opprykkskvalifisering til 1. divisjon

360.000 i underskudd
I fjor gikk Ålgård håndballklubb
360.000 kroner i underskudd.
– De største utgiftspostene er
lagspåmeldinger og turneringer
for barn, unge og vårt lag for funksjonshemmede, samt et høyere
reisebudsjett for A-laget. I tillegg
mistet vi Bjelland, som vi var blitt
forespeilet skulle være en generalsponsor for oss, sier Njærheim
Jøntvedt.
Underskuddet dekkes inn fra
egenkapitalen, som er på snaut 1,4
millioner kroner. Ved årsmøtet tidligere i vår ble det vedtatt å innføre
en treningsavgift i tillegg til medlemskontigent for å dekke inn
deler av underskuddet.
– Det budsjettet som ble vedtatt

ved årsmøtet sist, la opp til et likt
overskudd i år, som vi hadde
underskudd i fjor. Vi kan ikke
holde på å tære av egenkapitalen.
For det første er det ikke særlig
lurt, og for det andre er positiv
egenkapital et krav dersom vi skal
få innvilget lisens for spill i 1. divisjon neste sesong.
– Ingen garanti mot smell
Norsk topphåndball er full av
eksempler på klubber som har gått
på økonomiske smeller, og måttet
trekke seg av ikke-sportslige årsaker. Akkurat nå kjemper den
gamle storhet Larvik for å holde
hodet over vannet i eliteserien,
samtidig som det er kjent at Glassverket ønsker å trekke laget fra 1.
divisjon.
– Hvor sikker er du på at Ålgård
ikke går på en skikkelig smell
her?
– Vi er jo ikke sikre på det. Vi må
få inn inntektene først, men vi har
ingen garantier så lenge vi ikke
har de pengene, og vi vil helst ikke
bruke egenkapitalen.
Hvis det, mot formodning,
skulle bli så ille at klubbens

enorme sportslige suksess går
utover idrettslagets økonomi, er
daglig leder soleklar på hvordan
prioriteringen blir.
- Jeg håper vi aldri kommer i en
slik situasjon, og vi skal gjøre alt
vi kan for at det ikke skjer, men
spill i 1. divisjon skal aldri gå på
bekostning av barn og unge. Uten
barn og unge har vi ikke noe A-lag
heller, sier hun.

Sportslige endringer
Kampen mot Gneist var trener Leif
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2015: Ålgård vant første runde i
NM mot Hinna. Seieren ble feiret
med sang på parketten i Hetlandshallen.

2015: Det så lenge ut til at
15/16-sesongen skulle bli en
drømmesesong. Målet om opprykk
var innen rekkevidde.

2015: Supporterklubben Fygarane
ble stiftet i november.

2016: Leif Gautestad ble presentert
som ny trener for a-laget. Han
visste hva som krevdes for å skape
et topplag av ÅHK.

Ålgård slo Gneist i begge kvalifiseringskampene, og er klare for 1.
divisjon neste sesong. En stor prestasjon av det unge laget, og nå
venter både en spennende sportslig utfordring. Men også en helt
ny økonomisk hverdag.
– Skrekkblandet fryd, sa daglig
leder Kristine Njørheim Jøntvedt
til Gjesdalbuen like etter kampslutt i Gjesdalhallen søndag kveld.
Etter kampen inviterte håndballklubben til fest på Villmarkssenteret, men mandag formiddag
satte Njærheim Jøntvedt seg ned
for å regne på klubbens nye budsjett.
– Vi må ha inn mer penger. Vi
må brette opp ermene, og få inn
penger, og det kan bli aktuelt å
ansette en selger som kan jobbe
på provisjon eller liknende, sier
hun.
Et røft overslag tilsier at det blir
50.000 kroner i økte utgifter per
bortekamp. Laget skal spille elleve
bortekamper neste sesong, men
ettersom Sola rykket ned fra eliteserien blir det kun ti reisekamper.
De nærmeste kampene går i Ber-

gen og på Østlandet, mens lag fra
både Førde, Volda og Charlottenlund fra Trondheim blir de lengste
reisene.
– Ved årsmøtet la vi ikke budsjett for 1. divisjon, og det var
bevisst. Nå må vi ta større grep, og
legge fram et nytt budsjett på et
ekstraordinært årsmøte, sier hun.

2015: Laget styrkes med flere
spillere, og noen spillere kommer
hjem igjen til Ålgård.

Ny idrettshall
Samtidig skal det bygges en dobbel
idrettshall i tilknytning til det allerede eksisterende idrettsanlegget
på Solås. Idretten skal ta en tredjedel av kostnadene, og av den tredjedelen er det forventet at håndballklubben tar størstedelen av
kostnadene.
– Vi vet ikke eksakt hvor mye
det kommer til å koste, men har
sett litt på Dirdalhallen og også
Fanahallen som står klar nå rett
rundt hjørnet, sier Njærheim Jøntvedt.

Pause: 14-11.
Gjesdalhallen, 550 tilskuere.
Ålgård: Marion Helland, Mona Sigurdsen – Veronica Berntsen (2), Kamilla
Lund Haukalid (2), Silje Hauff (4),
Dina Olufsen (3), Stina Øen, Iselin
Vaule, Ingrid Pedersen, Marte Vold,
Emilia Giske (1), Maren Eiken Ravndal
(7), Kristina Novak (5), Maja Rame,
Elise Pedersen (2).

Gautestads siste for Ålgård. Han
erstattes nå av Tore Helgesen. Samtidig er det klart at Kristina Novak
forlater ÅHK til fordel for 1. divisjonskollega Sola, mens Stina Øen
vurderer studier utenbys. Ingen
klubber har henvendt seg til
Ålgård med forespørsel om å hente
deres spillere.
Derimot har Ålgård henvendt
seg til Nærbø Kaja Horst Haugseng
og Angunn Gudmestad fra Nærbø.
Lars Fisketjøn
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2010: ÅHK klamret seg fast i 2.
divisjon.

2011: Men rykket ned igjen til
3. divisjon.

2012: Så rykket de opp igjen.

2013: De neste årene skulle blikket
være vendt oppover for Ålgårdspillerne.

2014: Veien mot 1. divisjonsspill
ble krevende, tøff og langvarig. Det
var mye som måtte perfeksjoneres.

Håndball: Jubelen sto i taket da opprykket ble sikret i Gjesdalhallen, men spill i 1. divisjon koster mye penger. (Foto: Bjarte Espedokken)

2016: Men slutten av sesongen
gikk ikke ÅHK sin vei. Et åttemålstap mot Hinna førte til at kun et
mirakel kunne redde Ålgårds
drøm om opprykk. Spillerne var
sønderknuste.

2017: Motstanden ble for sterk for
Ålgård som endte på 5. plass i
2. divisjon sesongen 16/17.

2017: Gautestad fornyet kontrakten, men flere av spillerne forsvant
ut av klubben. Unge lokale talent
skulle fylle de ledige plassene på
laget.

2017: Gjesdalbuen journalist Lars
Fisketjøn tippet Ålgård på sjuende
plass sesongen 17/18. Men han tok
grundig feil.

2018: Ålgård ble både seriemester
og rykket opp til 1. divisjon.

