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Årsmelding for IF Borg Håndball 2022

I 2022 har det vært fire lag på våren (j/g7, j8, j9, j12) og syv lag på høsten (j/g6, j/g7-8, j9, j10-11, j13, Sr
kvinner). j10 var ikke mange nok til å stille lag i høst, men ble slått sammen med det nyetablerte j11-laget.
Barnehåndballen 6-8 år har vokst med nye spillere gjennom året og det ble etablert et rekrutteringslag for
årskullet 2016 i høst. Barnehåndballen 6-10 år er med det komplett og vi har et tilbud for alle årsklassene.
Høsten 2022 fikk vi etablert et seniorlag for kvinner, som også er et ledd i satsningen om å ekspandere
håndballgruppa samt det å styrke rekrutteringen.  Pr dags dato er vi 93 spillende medlemmer eksl
støtteapparat. Dette er en dobling av antall medlemmer fra året før. Ambisjonene og målet fremover er å
utvide spillergruppen 6-9 år med flere lag og holde på lag i ungdomshåndballen samt opprettholde et
seniorlag med spill i 5.divisjon

Borg J13: Trener: Henriette Andreassen, Lagledere: Lise Lauritzen Brekke/Hege Kersten

Borg J10/11: Trener: Lise Sandvik, Lagledere: Kristin Bostad/Cathrine Hagen Pedersen

Borg J9: Trener: Marte Riis Jensen, Lagleder: Hanne Reiersen Revheim

Borg j/g7-8: Trener: June Dewey Vinje, Lagleder: Stine Therese Andersen

Borg j/g6: Trener: Robert Olsen

Borg Sr kvinner: Spillende trener: Henriette Andreassen

Alle treninger har foregått i Menstadhallen på vår/høst-sesongen 2022.

2022 startet bra med både treninger og turneringer. Utover året og over til høstsesongen, jobbet vi med å
utvide tilbudet med flere lag i 6-11 årsklassen. Flere tiltak ble satt i gang for å tilrettelegge til økt rekruttering,
blant annet så hadde vi en åpen dag i Menstadhallen for alle som hadde lyst til å prøve seg på håndball. De
eldste jentene spilte i regionserien. De fleste hjemmekampene i regionserien ble spilt i Menstadhallen og med
godt oppmøte av publikum som heiet frem Borg. De aller fleste lagene har deltatt gjennom året på ulike
miniturneringer i barnehåndballen 6-10 år. Borg Håndball fikk gleden av å være arrangør for første gang til to
miniturneringer 6-8 år og 9-10 år i Menstadhallen høsten 2022. Gjennomføringen ble en suksess i form av
mye håndballglede, god stemning i hallen og med gode inntekter til klubben. Borg Håndball ble også kåret til
rundens arrangør, noe vi skal være stolte av. Kan bemerke at det er bra for håndballgruppa og få etablert et
seniorlag i 2022 for både rekrutteringen og de eksisterende lagene fremover. Ambisjonen er å ha et tilbud i
alle årsklassene i barnehåndballen og beholde lag i ungdomshåndballen samt opprettholde et seniorlag.

Vi håper på et godt år i 2023 med mye håndballglede og et godt samarbeid med både fotball og turn slik at vi
kan fortsette å utvikle oss som en breddeklubb.
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Christer Brekke - Leder IF Borg Håndball


