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Medlemsmøte  
Av Kristian Johannessen 

Vi minner om medlemsmøtet som avholdes i møterommet i 
Alliansehallen mandag 7.10 klokken 18.00 til 20.00. Agenda er sendt 
ut på egen mail. Møtet er et ledd i klubbens arbeid med 
klubbutvikling, og vi håper at mange har anledning til å møte for å 
hjelpe oss med å forme Ski IL Innebandys fremtid! 

Støttemedlems-kampanje: forlenget 

frist! 
Av Kristian Johannessen 

I forrige nyhetsbrev lanserte vi en vervekampanje for 
støttemedlemmer der vinneren får et gavekort på Ski Storsenter til 
en verdi av 500 kr. Fristen var opprinnelig 15.10, men det har ikke 
akkurat rent inn med støttemedlemmer. Derfor forlenger vi fristen 
helt til 1.12.2013! Ta kontakt med klubbens leder på mail: 
kristian.ski.il.innebandy@gmail.com eller på telefon 416 02 116 for 
å bli støttemedlem. Medlemskapet koster 200 kr for hele sesongen. 
Støttemedlemmer har stemmerett på årsmøtet. Samtidig er dette 
en meget viktig inntekt for klubben! 

Follotrykk cup - Follomesterskap 
Av Kristian Johannessen 

14.9 arrangerte vi Follomesterskap for herrer i innebandy. 
Fagerstrand, Soon samt våre to herrelag gjorde opp om tittelen. Til 
slutt var det vårt eget 1. lag som trakk det lengste strået i finalen 
mot Fagerstrand. Ski 2 la ned en meget god innsats og hadde 
fortjent mer enn de fire tapene det ble til slutt. Vi takker 
Fagerstrand og Soon for deltakelsen og gratulerer Herrer 1 med 
tittelen! 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

“ Ekstra hyggelig denne 

kampen var at debutant 

Hege og keeper Sølvi 

noterte seg for sine 

første poeng med hver 

sin assist.” 

Ski Cup 
Av Kristian Johannessen 

Samtidig med Follomesterskapet hadde damelaget besøk av 
Høybråten og Stovner Old Girls og Holmlia 2 i Ski Cup. Damene 
hadde 3 debutanter blant de totalt 7 utespillerne som stilte. På 
tross av dette la de ned en solid innsats som ble kronet med én 
seier, én uavgjort og to tap. Holmlia 2 vant cupen ett poeng foran 
Høybråten og Stovner med Ski poenget bak der igjen. Vi grautlerer 
og takker for deltakelsen! 

Aldersbestemte kamper 14.9 
Av Kristian Johannessen 

I tillegg til de to seniorcupene stilte G11 gutta opp i to kamper mot 
Soon G12, mens G13 tok i mot Fagerstrand G13 og Holmlia G14. 
Dette var med på å skape en meget god ramme rundt 
arrangementet. Vi takker alle for en knallgod innsats!  

Klubben i media 
Av Kristian Johannessen 

På arrangementet 14.9 hadde vi besøk fra Østlandets Blad. En 
bildeserie og en nyhetssak ble lagt ut på oblad.no.  

Bildeserie: http://www.oblad.no/bildeserier/sport-
bildeserier/follomesterskapet-i-innebandy-1.8068044/innebandy-
1.8068046  

Nyhetssak: http://www.oblad.no/sport/ski-innebandy-vant-
follomesterskapet-1.8067579 

Seriestart for D1 
Sammendrag fra artikkel av Anne Nilsen (B14) på hjemmesiden 

Skis damer vant noe overraskende hele 10-2 over Løkka søndag 22.9 
hjemme i Alliansehallen. Som vanlig var halve Ski-laget ute pga. 
skader, studier eller reiser. Dermed hadde innbytteren god plass på 
benken. Løkka slo Ski 7-5 i forrige sesong, så det var et spent Skilag 
som entret banen. 

Løkka viste seg straks å være en del redusert sammenlignet med 
forrige oppgjør. Vi leder 3-0 etter 8 minutter og er egentlig aldri 
truet utover i kampen. Ski blir dog slitne etter hvert, men det 
hindrer oss ikke i å score mange mål i hver periode. 

Ekstra hyggelig denne kampen var at debutant Hege og keeper Sølvi 
noterte seg for sine første poeng med hver sin assist. Også godt å se 
Linda i den gule trøya igjen! 

 

 

Gutta i aksjon 14.9 i 

Alliansehallen 

 

http://www.oblad.no/bildeserier/sport-bildeserier/follomesterskapet-i-innebandy-1.8068044/innebandy-1.8068046
http://www.oblad.no/bildeserier/sport-bildeserier/follomesterskapet-i-innebandy-1.8068044/innebandy-1.8068046
http://www.oblad.no/bildeserier/sport-bildeserier/follomesterskapet-i-innebandy-1.8068044/innebandy-1.8068046
http://www.oblad.no/sport/ski-innebandy-vant-follomesterskapet-1.8067579
http://www.oblad.no/sport/ski-innebandy-vant-follomesterskapet-1.8067579


 

Ski IL Innebandy Side 3 

Sesongstarter:  

H2: 6.10 

G11, G15 og Mini: 

12.10 

G13: 20.10 

Ski – Løkka: 10-2 (4-1, 3-1, 3-0). 

Laget(mål + assist): Sølvi(0+1), Adele(1+1), Balto(1+1), Linda(2+0), 
Hille(4+3), B14 (2+1), Hege (0+1). 

Artikkel på hjemmesiden: 
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&
WCU=1357215&CatId=27524 

Seriestart for H1 
Sammendrag av artikkel av Oddvar Holstad på hjemmesiden 

H1 sesongåpnet onsdag 25.9 hjemme mot Sagene 2. H1 har til vane 
å starte sesongen svakt, og i år var intet unntak. 

Vi henger ikke med i det hele tatt de første 20. Sagene 2 trøkker 
ordentlig til i duellene fra start. Vi taper alt av dueller og 
andreballer. Et under at vi ikke ligger under mer enn 3-0 før de siste 
40. 

Vi hever oss etter dette, men klarer vel egentlig aldri å true 
Sagene. Det blir sluppet inn for mange billige mål, samtidig som vi 
bare klarer å score to ganger. Kampen ender fortjent 2-8 i favør 
Sagene. 

Ski – Sagene 2: 2-8 (0-3, 1-2, 1-3) 

Laget(mål+assist): Jokke, Daniel, Henrik, Rune, Oddvar, Jonas, 
Tommy, Eirik(2+0), Thai, Christer(0+1), LP, Tommie og Niclas. 

Artikkel på hjemmesiden: 
http://idrett.speaker.no/organisation.asp?WCI=wiKlubbKassaNews&
WCU=1357723&CatId=27524 

Øvrige lags sesongstarter 
Av Kristian Johannessen 

Herrer 2 skulle egentlig startet 22.9, men da motstander Lørenskog 
2 trakk laget, ble sesongstarten utsatt til 6.10. Da møter de 
Ribbungene i Bjølsenhallen. 12.10 er både G11 og G15 i gang da de 
møter henholdsvis Akerselva og Fet (G11) og Bærums Verk. Samme 
helg arrangeres også sesongens første minirunde i Fagerstrand. G13 
er sistemann ut med sesongstart hjemme mot Lørenskog 20.10. 

I fremtidige nyhetsbrev kommer vi stort sett til å oppsummere siste 
kamper i én enkelt artikkel med linker til hjemmesiden. Vi ønsker 
gjerne å få innspill fra publikum i forbindelse med kampene. Ta 
kontakt med leder på kristian.ski.il.innebandy@gmail.com hvis du 
har noe du gjerne skulle hatt på trykk! 
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