
Styret informerer:

VI ØNSKER ALLE RIKTIG GOD JUL

Tusen takk for året som har gått!

Det har vært et spennende og innholdsrikt år og det har skjedd mye rundt oss det dette året.
Vi i styret får mange spørsmål om hva som skjer i Borg om dagen. Så….. for å holde deg
med 🤎 for Borg oppdatert, vil vi dele litt informasjon i et lite julebrev

Men først et kort tilbakeblikk:
Vi har lagt to år med pandemi bak oss. I denne perioden hadde vi fokus på å opprettholde
aktivitet innenfor de reglene som ble gitt til enhver tid og ha fokus på økonomi for å
opprettholde driften. Det første året reduserte vi treningsavgiften, søkte og fikk tilskudd til å
opprettholde driften av idrettsanlegget. Vi klarte å opprettholde aktivitet og økonomi innenfor
rammene😊.

I årene før pandemien jobbet styret som tidligere med de årlige aktivitetene og aktiviteter
innenfor turn, håndball og fotball. Og…. for ikke å glemme; vi startet rehabilitering av
klubbhuset med nytt kjøkken, oppussing av storsalen og ikke minst salg av tomta mot Hans
Kleppens vei.

Så hva skjer nå?
Vi sporer stor optimisme i Borg om dagen. Aktiviteten i turn, håndball og fotball har gradvis
tatt seg opp gjennom året og det er god rekruttering fra de yngre årskullene. Stor påfylling av
barn og unge har stor betydning for satsing og utvikling av Borg i årene som kommer.

Nærmiljøgruppa er i gang med å planlegge arbeidet med videreutvikling av idrettsanlegget
og det jobbes parallelt i tre grupper:
- klubbhusgruppe
- aktivitetsgruppe for «hjertesonen»
- banegruppe
Her vil det komme mer informasjon fra nærmiljøgruppa i året som kommer.

Styret startet i høst arbeidet med å se på styrets oppgaver og formål, strukturere styrets
arbeid- og roller og effektivisere styremøtene. Det har resultert i mer effektive møter, gode
beslutningsgrunnlag og fokus på å trekke til seg flere ressurspersoner for å drive aktiviteter
og prosjekter.
Vi jobber med å oppdatere vår dokumentasjon «Borgpermen», som er Borgs verdi- og
stragegidokument, og omfatter planer for kommende år og årshjul for klubbens aktiviteter. I
tillegg jobbes det med å revitalisere sportsplanen for perioden 2023-2027.

Det er gledelig å spore et økende engasjement for å bidra i klubben. Det er vi helt avhengig
av på alle områder for å holde hjulene i gang.
Vi er en breddeklubb og ønsker ha fokus på mangfold og inkludering. Vi skal ha et tilbud til
alle som ønsker å delta i våre idrettsaktiviteter, samtidig som talenter skal få gro i Borg. I



tillegg kommer nærmiljøgruppas arbeid som vi ønsker skal videreutvikle idrettsanlegget og
utvide aktivitetstilbudet for innbyggerne på Borgestad

Høsten startet på best mulig måte. Etter to år uten Borgdag gjennomførte vi en vellykket
Borgdag i fantastisk vær.
Turn startet opp igjen i september med fulle grupper, og et godt tilbud fra de helt små og
oppover.
Håndballen startet også opp igjen i høst og har gjennomført to vellykkede turneringer i høst
(en større turnering med godt oppmøte og en miniturnering). Nå jobbes det med å etablere
et seniorlag for å styrke tilbudet til de større lagene.
Fotballen har fullført sesongen for alle lag og forbereder nå vintersesongen og
fotballsesongen 2023. Vi har mange gode lag på gutte- og  jentesiden fra de yngre
årskullene, men har dessverre ikke hatt nok spillere til å stille i de øvre ungdomslagene. Men
gledelig at det rekrutteres godt i de yngre årskullene, som gir håp for kommende år ⚽

Vi har gjennomført vår-dugnad og en stor og krevende PIT dugnad på forsommeren. Tusen
takk til alle som deltok.
17. mai gikk vi i Borgertoget og nok en gang viste vi våre flotte barn og unge som er med i IF
Borg 
Så gjennomførte vi en høstdugnad med god oppslutning og fikk ferdigstilt opppussing av
styrerommet i klubbhuset. Nå har vi et klubbhus som er fint og praktisk til bruk for våre lag.
Og sist; den 7. desember hadde vi nisseluefest, med tenning av julegranen ute. Et vellykket
arrangement med godt oppmøte og servering av pølser, saft, gløgg, pepperkaker og kaffe og
ikke minst; utrolig god stemning.

Vi vil takke alle for et flott år og ser frem til stor idrettsglede i 2023⚽

Julehilsen fra Styret


