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Velkommen til ny sesong! 
Av Kristian Johannessen 

Velkommen til en ny sesong med innebandy i Ski! Vi i styret håper 
alle er klare for å børste støv av utstyret og komme tilbake på 
trening. Denne sesongen tror vi blir meget spennende for Ski IL 
Innebandy, da vi har flere prosjekter på gang for å fremme oss selv 
og det vi driver med. Informasjon om dette er beskrevet i denne 
utgaven av nyhetsbrevet, så det er bare å lese videre! Nyhetsbrevet 
er for øvrig helt nytt av året, og vi håper det blir tatt godt i mot. 
Nyhetsbrevet vil bli tilgjengeliggjort på vår side på Facebook, på 
våre hjemmesider og på mail ca. en gang i måneden hele sesongen. 

Vervekampanje støttemedlemmer 
Av Kristian Johannessen 

Støttemedlemmer er kanskje den beste sponsorløsningen til et 
idrettslag, og for å gjøre det litt mer spennende å verve 
støttemedlemmer, lanserer vi en vervekampanje. Den som verver 
flest støttemedlemmer til klubben innen 1.10.2013 vinner et 
gavekort på 500 kr. på Ski Storsenter! Dersom det er flere som har 
vervet flest, blir det gjort en trekning blant disse. For å bli med i 
trekningen, sender du en mail til adressen i neste avsnitt med navn 
og e-post på alle de du har vervet etter 1.10.2013. Vinneren vil bli 
trukket etter 15.10.2013, så send mail før denne dagen! 

For å bli støttemedlem gjør man følgende: Send en mail med fullt 
navn, adresse og fødselsdato (disse dataene er påkrevd av vårt 
medlemsregister) til klubbens leder: 
kristian.ski.il.innebandy@gmail.com eller til klubbens mailadresse 
som står øverst på denne siden. Deretter betaler du 200 kr. til 
klubbens konto: 1602.477.1966 og merker betalingen med 
”Støttemedlemsskap for [ditt navn her]”. Så er det gjort!  

Som støttemedlem får man stemmerett ved klubbens årsmøte, noe 
som kanskje er mest relevant for foreldre som har barn i klubben. 
For at deres stemme skal bli hørt på årsmøtet, ønsker vi i styret å få 
flere foreldre som støttemedlemmer som kan stille på årsmøtet og 
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tale barnas sak, gi oss ris og ros, samt komme med generelle 
innspill.  

Styret vil på forhånd takke alle de som blir støttemedlemmer i Ski IL 
Innebandy sesongen 2013/2014! 

Turneringer 14.9.2013 
Av Kristian Johannessen 

Lørdag 14. september har vi invitert seniorlag på herresiden fra hele 
Follo, samt senior damelag fra Oslo, Akershus og Østfold til 
turneringer i Ski Alliansehall. Videre kommer vil til å avholde 
treningskamper/miniturneringer for noen av våre aldersbestemte 
lag. Vi håper å fylle hallen med innebandy denne dagen, så møt 
opp, og vær med på å sette farge på arrangementet! 

Lisenser 
Av Kristian Johannessen 

Innen 1.9 skal alle spillere født i 2001 eller tidligere ha fått faktura 
pr. mail for lisens. Lisens er påbudt for å kunne delta i seriespill, og 
gir spillerne en god skadeforsikring. Pengene som betales her går 
altså ikke til klubben, men til forbundet. Dere kan lese mer om 
lisensordningen her: http://www.bandyforbundet.no/lisens.asp 

Klubbutvikling 
Av Kristian Johannessen 

Styret har siden våren 2013 vært igjennom en prosess i 
klubbutvikling i samarbeid med André Hagen fra 
utviklingsavdelingen i Norges Bandyforbund. Målene med denne 
prosessen er mange, men de omfatter i størst grad: 

1. Å få til en bedre organisering av klubbens styre, slik at 
prosesser i den daglige driften kan gå lettere. 

2. Å synliggjøre klubbens mål og visjoner. 

3. Å få klubben til å fremstå som mer profesjonell, både utad 
og innad. 

I korte trekk, håper vi at denne prosessen vil resultere i et 
fundament som klubben kan bygges videre på. Vi har kommet en 
lang vei siden klubben ble stiftet i 1999, men nå er tiden kommet 
for å ta et nytt steg og innta en plass hvor vi er ledende i Follo på 
idrett for barn og unge. 

  

 

Norges Bandyforbund har hjulpet 

oss med klubbutvikling siden 

våren 2013. 
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“Vi håper at mange 

ønsker å delta i 

formingen av Ski IL 

Innebandys fremtid ved 

å delta i dette møtet!” 

Medlemsmøte 
Av Kristian Johannessen 

I forbindelse med klubbutviklingen ønsker vi nå innspill fra våre 
medlemmer. Vi i styret inviterer derfor til et medlemsmøte mandag 
7. oktober for å presentere det vi har kommet frem til. Deretter vil 
vi gi ordet til de som vil ha det, for innspill og kommentarer. Vi 
håper at mange ønsker å delta i formingen av Ski IL Innebandys 
fremtid ved å delta på dette møtet! Resultatene fra diskusjonen vil 
bli tatt med i det videre arbeidet frem til vi vil legge frem det 
endelige resultatet på årsmøtet i mars 2014. 

Fremtidige nyhetsbrev 
Av Kristian Johannessen 

Har du en historie du ønsker å dele med klubben? For fremtidige 
nyhetsbrev vil vi veldig gjerne ha bidrag fra klubbens medlemmer! 
Styret vil fungere som redaksjon og velge ut saker eller historier vi 
mener har en plass i nyhetsbrevet. I tillegg til dette kommer vi også 
til å skrive om hvordan de forskjellige lagene har klart seg den siste 
tiden, med både referater, resultater og tabeller.  

Sponsorer 
Av Kristian Johannessen 

Med nyhetsbrevet kommer også en ny arena for våre sponsorer å 
vise seg frem. Hvis du har en bedrift, eller kjenner noen som har 
det, og ønsker å være med å støtte Ski IL Innebandy, vil vi nå kunne 
tilby fast reklameplass i nyhetsbrevet i tillegg til på våre 
hjemmesider. Ta kontakt med leder, 
kristian.ski.il.innebandy@gmail.com, dersom dette er av interesse! 

 

 

Follo Trykk har vært en trofast 

sponsor de siste par sesongene. 

Nå ønsker vi å tilby våre 

sponsorer mer for pengene. 

 


