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Undersøkelse om nyhetsbrev 
Av Kristian Johannessen 

I forbindelse med utsendelsen av dette nyhetsbrevet vil det gå ut en 
egen e-post med en undersøkelse om nyhetsbrevene. Jeg håper alle 
kan ta seg tid til å svare på denne. Undersøkelsen skal brukes til å 
bedre kvaliteten på nyhetsbrevene og den tar maks to minutter å 
svare på. På forhånd: takk for din besvarelse! 

Borgertoget 17. mai 
Av Kristian Johannessen 

I år har Ski IL Innebandy fått oppdraget med å bære fanen til Ski IL 
Alliansen. Det betyr at vi debuterer i borgertoget med å gå helt i 
spissen for idretten i Ski!  

Dette er en meget god mulighet for klubben i forhold til å profilere 
oss utad i Ski. Svært mange vet fortsatt ikke at det finnes et 
innebandytilbud i Ski. Vi håper derfor at mange møter opp og går i 
toget sammen med oss. Ta med kølle, drakt og andre klubbeffekter 
dere måtte ha! 

Oppstilling før avmarsj skjer fra klokka 15.15. Deretter er den en 
kort seremoni på rådhusplassen 15.30, før avmarsjen klokka 16.15. 
Vi stiller opp på nedre torg (parkeringsplassen) nærmest PM – se 
etter den blå fanen med Ski IL Alliansens logo! 

Programmet for det som skjer på rådhusplassen ser dere her: 

Rådhusplassen. Konferansier Odd Endsjø. Tale for dagen v/Øivind 
Stenersen. Russehilsen v/Hanne Buller, Ski videregående skole og 
Selma Amina Hegvold Sanca, Drømtorp videregående skole. 
Musikkorpsene deltar v/dirigent Geir Aage Sveen og Bjørn Morten 
Kjærnes. Allsang, forsangere Cecilie Brække, Silje Hugaas og Julie 
Aas-Jensen. Underholdning av 4. klassinger og SKIKK. 

Borgertogets rute: Nedre torg – Torgveien – Jernbaneveien – 
Nordbyveien – Vilbergveien – Gamleveien – Norbyveien – 
Jernbaneveien – Torgveien – Rådhusplassen. 

 

Vi har i år fått oppdraget med å 

bære fanen til Ski IL Alliansen. 
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Side 2 Ski IL Innebandy 

“Komiteene skal, etter 

vedtaket, bemannes av 

minst ett medlem pr. 

lag/gruppe.” 

“ Det blir spennende å 

følge med på være 

fremtidshåp neste 

sesong!” 

Vedtak fra årsmøtet 
Av Kristian Johannessen 

På årsmøtet ble det fattet et vedtak om å opprette fire komiteer. 
De ulike komiteene er som følger: 

 Arrangement 

 Rekruttering 

 Økonomi og sponsor 

 Markedsføring og synlighet 

Komiteene skal bemannes av minst ett medlem pr. lag/gruppe. 
Minilagene er definert som én gruppe. I tillegg skal alle 
seniorspillere som ikke er trenere, sitter i styret, er dommere eller 
bidrar på annen måte, sitte i en komité.  

Det blir styrets oppgave å definere arbeidsoppgaver for de ulike 
komiteene. Disse vil i stor grad gjenspeiles i klubbens 
virksomhetsplan. Denne ble også vedtatt på årsmøtet.  

Komiteene bemannes i uke 39 hvert år og sitter i ett år om gangen. 
Styret anslår at alle komiteene kommer til å ha 1-3 møter i løpet av 
et år. 

Sesongslutt 
Av Kristian Johannessen 

Sesongen er nå over for alle våre lag (og har vært det en god 
stund). Alle de aldersbestemte lagene har lagt ned en solid innsats 
og vist pågangsmot gjennom hele sesongen. G13 viste stigning mot 
slutten av sesongen, og G15 gjorde et flott comeback i G14 
sluttspillet. Mini og G11 har hatt en stabil utvikling gjennom hele 
sesongen. Det blir spennende å følge med på være fremtidshåp 
neste sesong! 

Når det gjelder seniorlagene endte Herrer 1 på 6. plass i 2. divisjon 
avdeling A. Dermed berget de plassen med fire poeng ned til 
Bækkelaget 2. Herrer 2 gjennomførte plasseringsmessig sin beste 
sesong noen sinne. Etter endt A-sluttspill i 4. divisjon avdeling C, 
endte de på 2. plass med 13 poeng. 10 poeng bak ubeseirede Lyn. 
Med det er Herrer 2 i utgangspunktet kvalifisert for opprykk til 3. 
divisjon, men dette takket klubben nei til av sportslige hensyn. 
Damelaget endte for 3. år på rad på 3. plass i 3. divisjon. Nok en 
gang var de kun slått av to rekruttlag til eliteklubber. Plasseringen 
gjør at de er kvalifisert for spill i 2. divisjon neste år, noe som 
nivåmessig er et betydelig steg opp. 



 

Ski IL Innebandy Side 3 

“ Styret i Ski IL 

Innebandy ønsker alle 

en god sommer!” 

Treninger frem mot sommeren 
Av Kristian Johannessen 

Fra 1.5 til 20.6 og 11.8 til 15.8 gjelder sommertreningstider. De nye 
tidene er som følger: 

 Herrer 1: Mandag 20.00 til 22.00 + torsdag 19.00 til 20.30 
sammen med Herrer 2 og Damer 1. Siste trening: 19. juni. 

 Herrer 2 og Damer 1: Tirsdag 20.30 – 22.00 og torsdag 19.00 
til 20.30 (som normalt). Siste trening: 19. juni. 

 Mini: Tirsdager fra 17.00 til 18.30 (som normalt) frem til og 
med 27. mai. 

 G11,G13 og G15: Mandag 18.00 til 20.00 frem til og med 3. 
juni. 

Siste treningsuke før sommeren er uke 25 (16.6 til 20.6). Første 
treningsuke etter sommeren er uke 33 (11.8 til 15.8). Vi forventer 
at nye treningstider er på plass fra uke 34. 

God sommer! 
Av Styret 

Styret i Ski IL Innebandy ønsker alle en god sommer! Håper å se folk 
på treninger frem til sommeren begynner, og enda flere når vi 
starter opp igjen til høsten! 

 

 


