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Årsberetning Fotball 2022 – IF Borg

For fotballen var 2022 første fullstendige sesong etter corona nedstengning. Borg IF fotball har i

sesongen 2022 hatt 315 medlemmer, og vi har hatt 19 lag påmeldt i seriesystemet.

Vi har dessverre som mange andre klubber i Telemark hatt en nedgang i antall påmeldte lag. Størst

utfordring opplever vi på ungdomstrinnet ,13 til 19 år, der hadde vi i sesongen bare to lag påmeldt.

Borg har i 2022 stilt lag, og hatt gode prestasjoner i både Norway-cup og Sandard cup. For 2023 ser

det ut som vi får en god økning i påmelding til cup’er.

Vi hadde i 2022 et samarbeidslag BorgStorm for J12 med Lars Kristian Guttormsen og Frode Johnsen

som trenere og det ser veldig lovende ut. Det blir spennende å følge dem i 2023 og de er også

påmeldt Danacup.

Vi har i per i dag flere lag som spiller tre’er kamper(5-7år). Vi opplever også veldig god rekruttering

for trinnene 5-7 år. Dette er Borg’s fremtid og vi må ta godt vare på dem og legge til rette for god

utvikling.

IF Borg har mange gode lag og gode spillere som vi ønsker å ha med oss videre. Vi har på barne og

ungdomstrinnet fått til en god modell med hospitering av spiller som har motivasjon/interesse på

overårige lag.  Vi ser i Telemarksfotballen en større andel samarbeidslag, dette spesielt på jentesiden.

VI må i 2023 jobbe videre med en modell for samarbeid med omkringliggende klubber og lag. Det er

fra fotballkretsen i større grad åpnet  for dette pga av mange klubber opplever spiller frafall.

Vi er glade for at vi i 2022 esongen både har fått A-lag og Dame lag  i gang igjen etter corona, og for

2023 sesongen så vil også old-boys være tilbake.

Det er mange sterke fotball ressurser i klubben, og jeg håper vi i 2023 bedre kan dra nytte av dem. Vi

har  gode forutsetninger for å få til en klubb som opplever vekst.



På anleggssiden har vi i 2022 hatt gode forhold. Tore Haraldsen har gjort en framifrå jobb med å

holde banen fri for snø. Vi får stadig større krav knyttet til granulat og miljø og håper vi i 2023 kan

komme lenger ift snødeponi samt rehabilitering av hovedbane.

Vi gleder oss veldig til ny sesong og er sikre på at mange Borg lag vil skinne i Telemarks fotballen i

2023. A-laget har et uttalt mål om å rykke opp under ny trener Toney Dewey.

Vi ønsker alle lykke til !

En stor takk til spillere, trenere, lagledere og banemannskap som legger ned en formidabel innsats

for at IF Borg skal være et godt sted å utvikle seg som fotballspiller.

Arild Brekke

Leder fotball IF Borg


