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Færre nyhetsbrev våren 2014 
Av Kristian Johannessen 

Jeg tenker det er greit å begynne dette forsinkede nyhetsbrevet 
med en liten forklaring på hvorfor. Fordi redaktøren er i innspurten 
av sin mastergrad, blir det redusert frekvens på nyhetsbrevene 
denne våren. Derfor vil neste nyhetsbrev komme en gang rundt 
påske. Det blir da siste før sommeren. Så kommer nyhetsbrevene 
sterkere tilbake neste sesong! 

Årsmøte 2014 
Av Kristian Johannessen 

Det er nå sendt ut innkallelse til årsmøtet 2014. Alle klubbens 
medlemmer, 16 år eller eldre, har stemmerett på dette møtet. 
Styret kommer til å fremme et forslag på dette møtet som vi håper 
at mange har en mening om. Det er derfor viktig at dere prioriterer 
å møte opp!  

Møtet finner sted mandag 17.3 klokken 19.00 i møterommet i 
Alliansehallen. 

Valgkomiteen er i disse dager i ferd med å besette de vervene som 
er på valg. Et styreverv er noe vi forstår folk vegrer seg for å ta, så i 
et forsøk på å avlive myten om at det er mye jobb, kommer en 
kjapp oversikt over hvem som er på valg og hvilke oppgaver det 
vervet har: 

 Leder (Kristian Johannessen, 2 år): Klubbens leder har i 
hovedsak ansvaret for å lede styremøter, samt fungere som 
bindeledd mellom kretsen og lagledere (mail-korrespondanse 
- mye av dette går direkte fra krets til lagledere). I tillegg er 
lederen vår representant i styret i Ski IL Alliansen. Lederen 
representerer også klubben på diverse møter, som årsmøte i 
innebandyseksjonen i Bandyforbundet, møter med Ski 
Idrettsråd o.l. Det er anslagsvis 3 slike representasjoner i 
året, og leder er ikke nødvendigvis med på alle. Klubbens 
leder har også ansvaret for å skrive og levere søknader på 
treningstid og støttemidler. 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

“De som er på valg: 

Leder 

Kasserer 

Medlem 

Vara” 

 Kasserer: Har ansvaret for klubbens økonomi. Fører bilag i et 
regnskapsprogram og sørger for at regninger blir betalt. 
Innkreving av penger er det laglederne som står for, så her 
skal kasserer kun gi en oversikt over innbetalte kontingenter. 

 Medlem: Et styremedlem vil, dersom et forslag styret 
kommer til å fremme på årsmøtet går igjennom, komme til å 
ha ansvaret for en komité. En komité vil ha møter 1-3 ganger 
i året og ellers noe mail-korrespondanse. Ellers møter 
medlemmet opp på klubbens styremøter på lik linje med de 
andre i styret. 

 Vara: Møter på styremøter og fungerer som vara i en komité. 
Kan også bli spurt om andre oppgaver, i all hovedsak mindre 
ting. 

Styret har ca 5 – 7 møter i året, litt avhengig av prosjekter vi kjører 
og om det er mye annet som skjer. 

Kamper siden sist 
Av Kristian Johannessen 

Det har vært spilt mange kamper siden forrige nyhestbrev. Her 
kommer kortversjonen fra de ulike lagene: 

Mini: Det har vært minirunde i både januar og februar. I begge 
stilte vi lag i to klasser: 06/07 og 04/05. Gutta viser solid fremgang 
og kjempeinnsats. De ferskeste lærer fort, mens 04/05 årgangen 
etter hvert har blitt et meget sterkt lag – nå holder de følge med de 
”store” lagene som Tunet!  

G11: Aktivitetsserielaget vårt har hatt 3 runder siden forrige 
nyhetsbrev: Holmlia, Bærum og Skøyen. I Holmlia ble det mye 
læring på ferske gutter, mens i Bærum ble det etter hvert en 
gedigen opptur med en kjempeseier mot Fet. I Skøyenhallen ble det 
igjen vist stor innsats i kamper hvor resultatet ikke gjenspeilet 
banespillet. 

G13: G13-gutta har hatt mange kamper så langt i år, men det har 
dessverre vært litt stang ut resultatmessig. Det har blitt en seire 
knepne tap til tross for finfin innsats! Håper lykken snur i 
sluttspillet! 

G15: Vi valgte å trekke G15 laget fra serien like før jul, men når 
G14 sluttspillet nå går i gang, stiller gutta igjen til kamp. Lykke til! 

D1: Skis damelag har spilt 3 kamper i 2014. Først ble 
Lindøya/Dverg, et lag de har hatt jevne oppgjør mot før, regelrett 
feid av banen med 11-0. Så ble det et surt tap mot et Grei 2 som 
hadde en målvakt i det umulige hjørnet. Dette ble dog revansjert 
mot Nor 92 2 med 6-3 i en skikkelig lagseier. 

H2: H2 var uheldige hjemme mot Ribbungene og tapte 5-8 i det 
mange ville kalt et ran. Deretter ble den ubeseirede serieleder for 
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tøff i Bjølsenhallen. Men hjemme mot erkerival Sagene 4, ble det en 
deilig revansje for det forsmedelige stortapet i høst. 

H1: Herrer 1 kjemper for tilværelsen i 2. divisjon og med to seiere 
og to tap på de fire siste kampene, ligger de foreløpig trygt plassert 
på en 4. plass. Men det er bare 3 poeng ned til nedrykksplass, så det 
ligger an til en tett og jevn kamp i bunnen på slutten av sesongen. 

Tilbakemeldinger 
Av Kristian Johannessen 

Vi i styret, og jeg spesielt, håper at mange får med seg disse 
nyhetsbrevene. Etter sesongen, kommer jeg til å utarbeide en 
undersøkelse som jeg gjerne vil ha svar på av så mange som mulig. 
Frem til da, er det bare å sende inn ris og ros! Enten på mail: 
kristian.ski.il.innebandy@gmail.com eller på våre sider på 
Facebook: https://www.facebook.com/SkiIlInnebandy. 

Facebook 
Av Kristian Johannessen 

I skrivende stund liker 131 personer oss på Facebook. Til 
sammenligning har Ski IL Håndball 535. Det betyr at vi ligger ca. likt 
i forhold til medlemstall. Så derfor vil jeg oppfordre alle til å gå inn 
og trykke på tommel opp, slik at vi kan ta teten!  

 

 

Lik oss på Facebook! 
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