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oppfordre alle spillere 

på aldersbestemte lag 

til å ta med en kamerat 

eller venninne på 
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Støttemedlemmer 
Av Kristian Johannessen 

Det har tikket inn noen støttemedlemmer. Veldig bra! Men for å 
være med på vervekampanjen trenger dere å sende en mail til 
kristian.ski.il.innebandy@gmail.com med navnet på den som vervet 
dere. Bare slik får vi i styret kåret en vinner etter 1.12. Det er 
selvsagt lov å være støttemedlem uten å være med på kampanjen – 
dette er kun til info! 

Rekruttering 
Av Kristian Johannessen 

Vi har alltid plass til nye på våre aldersbestemte lag, men det er 
noen grupper som har større behov for nye spillere enn andre. De 
mest utsatte aldersgruppene er G13 – G15 (særlig 15), så derfor har 
vi engasjert utviklingskonsulent Andreas Hildremyr fra Norges 
Bandyforbund til å dra på skolebesøk på diverse ungdomsskoler i 
Follo før jul. I tillegg kommer vi på nyåret til å arrangere et 
lavterskeltilbud i denne aldersgruppen. Mer om det i neste sak. 
Utover dette ønsker vi i styret å oppfordre alle spillere på 
aldersbestemte lag til å ta med en kamerat eller venninne på 
trening – slik blir vi flere . 

Lavterskel 
Av Kristian Johannessen 

I løpet av vårsesongen kommer vi til å arrangere en lavterskel cup 
over tre fredager for jenter og gutter i alderen 13 til 15 år. Til 
denne cupen er det meningen at ungdom som ikke driver aktivt med 
innebandy skal være med, men gjerne sammen med noen aktive. Vi 
vil derfor oppfordre alle våre spillere i den aldersgruppen til å 
danne lag med andre klassekamerater enn de som spiller innebandy 
fra før. Det kommer til å være en begrensning på antallet aktive 
spillere pr. lag, men hvor mange har vi ikke bestemt enda. 

Cupen utføres med støtte fra Norges Bandyforbund, og i den 
forbindelse vil de første 50 som melder seg på (som ikke er aktive 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

“Datoene for cupen vil 

være 24.1, 7.2 og 28.3” 

spillere), få en 95 cm kølle inkludert i påmeldingsavgiften. 
Påmeldingsavgiften er heller ikke satt enda, men den kommer ikke 
til å være veldig høy. Medlemskap i klubben vil være inkludert i 
påmeldingsavgiften. 

Med dette tilbudet håper vi å skape aktivitet blant ungdom som ikke 
driver med idrett eller annen aktivitet. I tillegg håper vi å skape 
mer oppmerksomhet rundt idretten vår. Vi i styret ville satt veldig 
pris på hvis våre spillere i aldersgruppen hjelper oss med å 
rekruttere deltakere til cupen. 

Datoene for cupen vil være 24.1, 7.2 og 28.3. Tidspunktet blir mest 
sannsynlig fra klokken 18.00 til 21.30. Nærmere info og 
markedsføring kommer! 

Kamper og referater 
Av Kristian Johannessen 

Det har vært spilt masse kamper i oktober, så nå er alle grupper i 
gang med sesongen. Fyldige referater kan leses på klubbens 
hjemmeside. Her finner dere også et nyhetsarkiv hvor dere kan lese 
nyheter fra tidligere. Link til arkivet: 
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?WCI=wiMoreNews&OrgEl
ementId=194289&ArkivId=27524.  

En liten oppsummering skal dere allikevel få her: 

Herrer 1 har, etter en litt tøff start på sesongen, fått fart på 
maskineriet. Etter 4-0 borte mot Bækkelaget 2 (tidenes første 
smultring for H1?), har de nå 2 strake seiere. 

Damer 1 spiller glitrende innebandy for tiden og etter rekordseieren 
borte mot nystartede Ull/Kisa (17-1!) sist helg, er stemningen i 
spillergruppa på topp. 

Herrer 2 varierer litt i både antall og prestasjoner i kamp, men 
forhåpentligvis er kursen nå staket ut etter 6-3 seier borte mot 
Ørnulf sist helg. 

Gutter 15 har hatt tøff motstand i sesongens første kamper, men 
gutta har kjempet heroisk og innsatsen er alltid upåklagelig – stå på 
gutta! 

Gutter 13 tok sesongens første poeng i sesongens første kamp. I et 
målrikt oppgjør i Skihallen ble det til slutt 8-8 mot Lørenskog. 

10 og 11 åringene åpnet sesongen knallbra i Fetsund med to seiere. 
Denne helgen går turen til Bøler – lykke til! 

Mini’ene stilte 2 lag til årets første minirunde som gikk av stabelen i 
Fagerstrand. Gutta viste mye fint spill og en solid innsats. Neste 
minirunde foregår i Rykkinhallen neste helg (9.11) – lykke til! 

 

 

Alle klubbens lag er nå i 

gang med serien. Referater 

finnes på hjemmesiden, og 

er tilgjengelig enten via 

forsiden eller nyhetsarkivet! 
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Saker til nyhetsbrevet 
Av Kristian Johannessen 

Selv om jeg liker å skrive disse nyhetsbrevene, hadde det vært 
veldig hyggelig å få innspill til innholdet. Enda mer gøy hadde det 
vært dersom noen hadde en liten sak de ønsker å dele med resten 
av klubben. Dette kan være alt fra tiltak dere ønsker å gjøre, 
forslag til YouTube videoer med morsomt/bra innebandy innhold. 
Dersom noen ønsker å arrangere felles tur for å se på en 
eliteseriekamp, kan det også gjøres via nyhetsbrevet (jeg kan også 
hjelpe til med å distribuere mail). Send meg en mail på 
kristian.ski.il.innebandy@gmail.com, så blir ditt innslag med i neste 
nyhetsbrev! 
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