
Årsrapport Torp If – Håndballgruppa 2020 
 

Styret har i 2020 bestått av  
Trine Dahl – leder tom. juni 2020/  

Helene Selvik  - leder fom. juni 2020 –  

Thomas Heieren Hansen  

Berit Skaanes- Granholt 

Ruth Unni Liahagen Karstensen 

Jannike Hansen 

Stine Gausemel Løvoll 

Nina Andersen 

Håvard Karlsen 

Rahma Nuur 

 

Andre verv og oppgaver 
Dommeransvarlig: Vjosa Kallaba 

Sportslig leder og trenerkoordinator: Andre Jauert 

Dugnadsansvarlig: Monica Nøkleby 

Regnskapsansvarlig: Giedre Kazlauskaite 

 

Trenere og lagledere 
Det har vært avholdt ett trener og lagledermøte. Det har i 2020 vært involvert mange i stor frivillig 

innsats både som trenere og lagledere for håndballen – til sammen 20, foruten foreldre som er aktivt 

med og bidrar. Damelaget hadde i 2020 trenerressurs som ble godgjort med honorar for oppgaven.  

Antall lag   
Torp If håndball hadde i fra 2019 til 2020 en økning i antall spillere og lag – der lang innsats nå viser 

resultater. Det er jentelag i alle årsklasser fra 2005 -2013, et guttelag (2010), samt at gruppa har et 

seniorlag. Flere av aldersgruppene som var med i kortbaneserier og andre serier stilte med flere lag i 

2020:   

10 år  4 lag  

11 år 1 lag  

12 år 2 lag  

13 år  1 lag  

14 år  2 lag  

15 år  1 lag  

Senior  1 lag  

 

Aktiviteter 
Håndballsesongen ble for Torp If håndball i 2020 lik den for mange rundt om i landet. Serien ble 

avlyst etter mars 2020, men startet opp igjen i september 2020, tross forsinkelser. Det ble allikevel 

en kort sesong, de siste kampene gikk i november. Den tradisjonelle julerunden mellom alle lagene 

måtte også avlyses. 



Torp If håndball rakk å arrangere minirunde for nærmere 200 spillere i oktober i Borgehallen. For 

dette ble de ble kåret til rundens beste arrangør av Håndball region øst, stemt frem av 

deltakerlagene.  

For senior har det dessverre ikke vært noen serie avviklet, og heller ikke vært lov til å trene i 2020.  

Dugnader 
Torp håndball fikk ikke gjennomført sin årlige dugnad på Fredrikstad cup, da cupen dessverre ble 

avlyst. Juleloddsalget ble erstattet av pizzalodd, noe som ble godt gjennomført og ga gode inntekter 

til gruppa.  

Treningssteder 
Torp håndball trente i 2020 i Borgehallen, på Borge ungdomsskole og på Torp barneskole. Antall 

timer tildelt av kommunen til lagene var ikke tilfredsstillende.  

Dommerutvikling 
Vjosa Kallaba som var dommerkontakt i 2020 jobbet med dommerutvikling blant de eldre jentene, og 

flere fikk prøvd seg på både dommerkurs og dømming av kortbaneserier og minirunde.  

Økonomi 
Torp If Håndball har i løpet av 2020 dessverre ikke kunnet gjennomføre planlagte dugnader noe som 

har påvirket økonomien. Samtidig har de mottatt støtte fra Koronapakkene til idretten.  Med mindre 

aktivitet enn tidligere og dermed reduserte utgifter gjør dette at økonomien er i balanse. Det er 

allikevel viktig med fortsatt fokus på dugnader slik at lagenes aktiviteter kan styrkes.  

 

På vegne av styret i Torp If Håndball  

Helene Selvik 

Begby – 6. juni 2020 

 

 

 

 


