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Orientering Topphåndball
Norges Håndballforbund godkjente 2.mai 2022, søknaden om divisjonsoverføring i
1.divisjon kvinner fra Reistad IL til Glassverket IF.
Målsetningen med topphåndballen for kvinner i Glassverket er et stabilt lag i 1. divisjon (nest øverste
nivå). Det er kun sportslige resultater som avgjør opp- eller nedrykk når en klubb deltar i 1.divisjon, og
derav er det ikke mulig å sette opprykksperre på lag i 1.divisjon til Rema 1000-ligaen (eliteserien). Det
presiseres at Styret og Topphåndballen holder fast ved ambisjonene om å etablere seg i 1.divisjon.
I tråd med våre ambisjoner om å utøve et godt samarbeid med klubbene i Drammensregionen, har
Glassverket IF inngått partner og prestasjonssamarbeidsavtaler med Reistad IL, Konnerud IL og
Åssiden IF for sesongen 2022/2023 på kvinnesiden. Det betyr at spillere fra disse klubbene kan få
mulighet til å spille topphåndball, hvis de er gode nok til det, uten at de trenger å melde overgang til
Glassverket.
Onsdag 25. mai rykket våre damer i 3. divisjon opp til 2. divisjon. Det betyr at vi neste sesong vil ha
Glassverket 1 i 1. divisjon og Glassverket 2 i 2. divisjon.
I 3. divisjon vil vi ha et lag som heter Konnerud/Glassverket. Bakgrunnen for dette er et samarbeid
med Konnerud om 2. og 3. divisjon. Konnerud tar det økonomiske og organisatoriske ansvaret for 2.
divisjon, som er en landsomfattende serie med tilhørende reiseutgifter.
Glassverket har det økonomiske og organisatoriske ansvaret for Konneruds 3. divisjon (breddenivå)
slik at vi neste sesong fortsatt kan tilby en utviklingsarena for våre juniorspillere sammen med de
tidligere elitejentene gjennom trening og spill i 3. div.
Dette samarbeidet har både vi og Konnerud stor tro på. Vi ønsker å samarbeide om toppen for å
skape størst mulig utviklingsmuligheter for bredden i begge klubber. Det vil også bety mye for
Drammenshåndballen og for utviklingen av unge spillere.
På herresiden/guttesiden har vi inngått samarbeid med ROS i 1. divisjon og med Konnerud på
junior/Lerøy. Tanken er akkurat det samme som på jentesiden. Vi ønsker egne lag så lenge som mulig
i klubbene, men samarbeider når spillerne blir eldre for å kunne tilby et høyt nok sportslig nivå og sikre
at flest mulig spiller håndball lengst mulig. Vi har ansatt flere nye trenere i klubben vår inn mot
kommende sesong, og gleder oss til å bidra til best mulig utvikling av alle små og store
håndballspillere i Glassverket

