
Årsrapport Sverresborg IF Håndball 2022

Lag Sverresborg J16
Antall Spillere 8
Ledelse Hovedtrener Annick Lipman

Ass.Trener(e) Elin Mæhre og Trond Viggo Pedersen
Lagleder(e) Elin Ødegård

Hovedmålet for sesongen
var

Et tilbud til alle spillere - både for de som vil satse og de som vil
være med for gøy

Deltagelse i Bring og/eller Regionserien (for de som vil satse)

Deltagelse i TE - serien med to lag (spilletilbud til alle - bredde)

Hovedresultatene for
sesongen ble

Sverresborg J16 og Trygg/Lade J16 har inneværende sesong vært
et samarbeidslag.

Før sisterunden i Regionserien ligger laget på 2. plass på tabellen.

De to lagene i TE - serien har varierende resultater

Aktiviteter (lag i TE-serien,
cup’er, treningssamlinger,
treninger, sosiale
samlinger m.m.

To lag i TE - serien
Kvalifisert til Regionserien
Deltar på Baldus Cup i april 2023 m/18 jenter

Flere sosiale sammenkomster gjennom sesongen med fokus på
fellesskapet.

Sosiale forhold Jentene fra de to lagene fant raskt sammen ved oppstarten i juni -
august 2022, og sosialt sett har de to lagene fungert godt
sammen.

Veldig forenklet har vi en todelt spillergruppe mtp motivasjon.
Halvparten av jentene er stort sett med for det sosiale, mens den
andre halvparten er mer seriøse i trening og spill.

Lagets økonomi Sverresborg J16 har også denne sesongen levd relativt greit på
penger vi tjente på to store flyttedugnader i 2022. Det er i tillegg
arrangert flere mindre dugnader sammen med Trygg/Lade slik at
vi har penger til trenerutgifter og Regionserien, de to største
utgiftspostene.

Hvordan har Covid-19
påvirket aktiviten denne
seongen?

Lite eller ingen ting

Målsettinger for neste
sesong (sportslige, sosiale
m.m.)

Pr nå er det viktigste å få avklart hvilket tilbud Sverresborg har til
jentene. Vil det etableres en egen juniorgruppe? Trener? Styret er
påkoblet og det jobbes pt med å få til en dialog med årets



junior/senior - stall. Vi ber om at styret følger opp denne
situasjonen.

Vårt mål: Kvalifisering og deltagelse i Lerøyserien (-05 og -06
årgangene sammen)

Vi har fått signaler på at flere av jentene kommer til å gi seg med
håndball etter inneværende sesong. Det er svært viktig at klubben
og vi rundt jentene snarlig får avklart rammene for neste sesong,
dette for å sikre forutsigbarhet for de jentene som ønsker å
fortsette. Får vi ikke dette på plass tidlig nok er det ikke
usannsynlig at noen av jentene vil kunne velge å gå til andre
klubber.

Jentene i Trygg/Lade ( 10 stk) har ikke et tilbud i egen klubb til
neste sesong, så vårt ønske er at disse velger å gå til Sverresborg
neste sesong. Men som sagt, dette forutsetter at det er et
attraktivt tilbud i klubben

Ønsker for neste års hall-
og gymsaltildeling

Dato: 5. mars 2023

Signatur lagleder: __Elin Ødegård_________________________


