ÅRSBERETNING
SOLBERG SPORTSKLUBB HÅNDBALL
2020

Årsberetning for Solberg Håndball
2019
Leder: Siw Randi Kvamme
Nestleder: Margrethe Ek
Kasserer: Gry Reitan
Dommerkontakt: Inger Elisabeth Haugaasen
Styremedlemmer: Inger Elisabeth Haugaasen (J06/07), Marianne Ramcilovic (G08), Christina Albrecht
Olsen (J08), Ida Marie Skistad (J09)
Solberg Håndball er fortsatt en liten gruppe i Solberg Sportsklubb med 52 spillere fordelt på J06/07, G08,
J08, J09. I 2019 ble Jenter født 2006 og jenter født 2007 slått sammen til ett lag. Dette har vist seg å være
veldig vellykket og spillergruppen øker jevnlig i antall spillere.
Vi fikk også opp et jentelag fra Allidretten født 2009. Det har blitt jobbet målrettet for å samhold på tvers av
lagene.
Aktuelle saker dette året:
•
Vi har arrangert barnehåndballturneringer i Solberghallen 10. Februar og 16-17.November.
•
Vi har arrangert håndballdisco for alle lag.
•
Vi har med bidrag fra Eldres og Kjell Saastad kjøpt inn medisinbag til alle lag
•
Vi har fått tildelt Spremidler 50 000,- fra Sparebanken Øst samt 10 000,- fra Elektriker Øst til innkjøp
av nye drakter til alle lag.
•
Vi har treningstider i Solberghallen og Killingrud
•
Signert årsavtale på leie av kantina i Solberghallen sammen med turn.
•
Vi har deltatt på Solberg Sportsklubb sin papirdugnad, samt hatt vår egen årlige dugnad i nov/des.
denne gangen med salg av kjeks/kaker fra Norkak og produkter fra Hervik.

Planlagt tiltak 2020
Solberg Håndball får opp et guttelag fra 2010 kullet. Dette er ekstra gledelig
ettersom vi kun har ett guttelag fra før.
Planlagte saker for 2020:
• Arrangere 2 barnehåndballturneringer i Solberghallen
• Fuck canser arrangement for alle lagene
• Arrangere håndballdisco for alle lag.
• Utdanne flere dommere
• Kurse trenere
• Øke treningstider i Solberghallen, samt søke om tid i Bergskaug hallen.
• Signere årsavtale på leie av kantina i Solberghallen sammen med turn.
• Delta på Solberg Sportsklubb sin papirdugnad, samt vår egen årlige dugnad i
nov/des.
• Innføre Håndbok for håndballen.

