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Årsberetninger 

Styrets beretning 
2013/2014 sesongen har vært et av de mest hektiske styreperiodene i klubbens historie. Styret har 

hatt flere prosjekter, hvorav et har vært relativt stort. I samarbeid med utviklingskonsulent André 

Hagen fra Norges Bandyforbund, har styret gjennomgått en prosess med klubbutvikling. Dette har 

blitt gjort gjennom en serie lange kveldsøkter hvor det endelige målet har vært å lage en 

virksomhetsplan for Ski IL Innebandy – denne skal presenteres senere. Styret mener at denne 

prosessen vil hjelpe klubben i årene fremover. Vi mener at flere prosesser i klubben kommer til å bli 

enklere og bedre å gjennomføre takket være det grunnarbeidet vi har gjort gjennom 

klubbutviklingen. Vi har også fått en klarere mening om hva som er klubbens mål og visjoner for 

fremtiden.  

Styret har, som alltid, jobbet aktivt med rekruttering. Totalt har vi avholdt fem treninger for 

idrettskolen høsten 2013. Her har vi delt ut flyers til barna. I tillegg forsøkte vi våren 2014 å arrangere 

en innebandyturnering for ungdom i alderen 13-16 år. Vi kom litt sent i gang med reklameringen, 

men da den begynte, ble det delt ut flyers på ungdomsskoler i Ski, på Langhus, Nordby og i Ås. I 

tillegg var Kråkstad skole kontaktet. Dessverre kom det ingen påmeldinger og turneringen ble avlyst 

etter 2. forsøk på å få den til. 

Høsten 2013 arrangerte klubben for første gang i historien Follomesterskap for herrer i innebandy. 

Samtidig arrangerte vi den første utgaven av Ski Cup for kvinner, samt noen aldersbestemte kamper 

for G11 og G13. Arrangementet var en stor suksess, og vi har som mål å gjøre tradisjon ut av det. 

Herrer 1 ble Follomestere mens Damer 1 kom på 2. plass i Ski Cup. 

Denne sesongen har også en annen nyvinning sett dagens lys. Klubbens første nyhetsbrev kom ut 26. 

august 2013, og siden har det kommet fire utgaver til. Styret håper alle får med seg og setter pris på 

disse. Vi tar gjerne i mot tips til saker.  

Av øvrig aktivitet har det blitt avholdt fem ordinære styremøter denne sesongen.  
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Årsberetning Mini 
Målsetningen for 2012/13 sesongen utover spillerutvikling og ha det gøy, var å stille to lag i noen av 

de siste Minirundene for sesongen. 

Dette ble klart nådd gjennom to lag i alderstrinnet 2005 samt et miks lag i 2006 i siste minirunde på 

Rommen. Stabilt var det 12-15 spillere på trening 

på våren. Dessverre har ishockey valgt å endre på sine treningstider slik at deres hoved treningsdag 

er den samme som innebandy sin ene trening i uken. 

Men G10/11 har åpnet opp for at 04/05 kan delta på deres trening når andre aktiviteter kolliderer på 

tirsdager. Dette er et tilbud som har fungert veldig bra. 

Utover høsten så har det kommet nye 06 og 07 spillere som igjen har tatt med sine kamerater. 

Dermed hadde Ski IL Innebandy lag i den yngste gruppen også. 

På tirsdagstreningene blir det delt opp i to baner, en for 04/05 og en for 06/07. Flere treninger så er 

det opptil 25 ivrige gutter som viser sine ferdigheter. 

Den raskt voksende yngre gruppen trenger også et støtteapparatet og det jobbes med å få dette på 

plass. Som standard i minirundene deltar Ski IL Innebandy nå med fire lag. 

Minirundene er et flott arrangement hvor det spilles kamper i løpet av relativt kort tid. Alle spillere 

tar nye steg og det er veldig spennende for trenere og foreldre å følge utvikling på teknikk og 

spilleforståelse. Spesielt moro er det når barna selv kommenterer at de fikk til det de har trent på i 

kamp. Det ser lyst ut for Ski IL innebandy kommende år. 

Årsberetning G11 (født 02/03) 
Trenere: Henrik Bjørsell og Roger Pettersen 

Antall spillere: 15-16 

Treninger: En trening i uke, pluss en frivillig trening med G13/15  

I starten på 2013/2014 så var vi 7-8 spillere, men i løpet av sesongen så har like mange kommet til og 

vi er nå ca 15 spillere. Vi er nå en god blanding av spillere som har vært med i 4-5 år og i kun noen få 

måneder.  Har stilt med lag i samtlige fem Aktivitetsrunder, og har to igjen i mars og april. De to siste 

rundene har vi stilt med 10+keeper. Har vært tøft resultatmessig i begynnelsen, men gutta har spilt 

seg mer og mer sammen og gjort noen riktig bra kamper i det siste. 4 spillere har spilt kamper med 

G13 i år. 

Etter jul så har G10/11 fått egen treningstid, der vi som mest har vært 20 spillere, da spillere fra 

2005-gruppa har vært med. 
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Årsberetning G13 (født 00/01) 
Trenere: Jonas Leirfall og Stefan Johansson 

Antall spillere: 9 stk. 

Treninger: To treninger i uka, sammen med G11 og 13. 

G13 har mistet en del spillere etter 12/13 sesongen. Denne sesongen har de derfor vært avhengige 

av å få med seg noen spillere fra G11 på kamp. Gutta har hatt en relativt tøff sesong med én uavgjort 

kamp og resten tap. De har dog vist stor fremgang gjennom hele sesongen. Laget har, i skrivende 

stund, tre kamper igjen av sesongen. 

Årsberetning G15 (født 98/99) 
Trener: Eirik Holstad 

Antall spillere: 7-8 

Treninger: To treninger i uka, sammen med G11 og 13. 

En liten og sårbar gruppe som har fått en tøff start på innbandykarrieren. Laget har vært avhengige 

av hjelp fra G13 for å stille lag til kamper. Laget ble trukket fra G15 serien etter gjentatte store tap 

som ledet til dalene motivasjon og vanskeligheter med å stille lag. 

Etter jul fikk laget egen treningstid, sammen med G13. Dette har hevet nivået på treningsøktene da 

hele banen kunne brukes gjennom hele treningen. 

Laget skal spille G14 sluttspill i mars.    
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Årsberetning Damer 1 
Skis damelag trenes av Kristian Johannesen. Laget trener sammen herrenes 2. lag (H2) to ganger i uka 

året rundt bare avbrutt av påske-, sommer- og juleferie. En bra løsning for damelaget som sliter med 

lavt treningsoppmøte. Dessuten gir regelmessig spill mot gutta bra matching med hensyn på 

seriespill hva tempo og fysikk angår. I tillegg stiller H2 opp som publikum på damelagets kamper. Det 

settes stor pris på. 

Spillerstallen er noe tynn og sårbar. To spillere forsvant (pga. skade og nedtrapping) rundt 

sesongstart, mens en spiller har vært ute hele sesongen pga. langtidsskade. Laget består av en 

grunnstamme på 7-8 spillere som har spilt for Ski en del sesonger nå. Det synes å være vanskelig å 

rekruttere flere yngre spiller fra Follo-regionen. To nye spillere fra spilleres bekjentskapskrets har 

imidlertid kommet til i løpet av sesongen hvor av en spiller kamper. Ski har typisk stilt med bare 7-9 

spillere på kamp (sykdom, skade, jobb, studier, ferie synes alltid å forhindre komplett tropp), men 

laget har likevel bitt godt fra seg pga. høy lagmoral, imponerende stå-på-vilje og godt humør godt 

hjulpet av en trofast og høylytt fanskare. 

 Den gode fremgangen fra forrige sesong har fortsatt, og damelaget har nå stabilisert seg i toppen av 

3. divisjon. For 3. sesong på rad havner Ski på 3. plass, nå bare slått av 2.-lagene til Tunet og Grei. 

(Også i fjor endte Ski på 3. plass bak GIF 2 og Sagen 2). 

 

Ski er det beste 1. laget (dvs. av lagene som ikke har lag som spiller i høyere divisjon). Ski topper 

dessuten listen over færrest innslupne mål takket være kompakt og godt forsvars- og keeperspill. I 

andre enden scores det mål i bøtter og spann, bare Tunet 2 har puttet flere ganger enn Ski denne 

sesongen.  

Nå venter sluttspill mot Tunet 2 og Grei 2 som var de eneste som påførte Ski tap i serien.  
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Årsberetning Herrer 2 
Trener: Kristian Johannessen 

Antall spillere: 10-12 

Antall treninger: to ganger i uka sammen med Damer 1 

Herrer 2 avsluttet sesongen 2012/2013 med sin høyeste tabellplassering noen sinne: 4. plass i 4. 

divisjon. Spillertroppen før inneværende sesong var ca. den samme, men utover i sesongen har det 

tikket inn nye spillere på trening jevnt og trutt. Vi har også hatt to nye unggutter i aksjon i år (en 15 

og en 18 år), noe som er moro. 

I skrivende stund er grunnspillet i sesongens noe amputerte 4. div avdeling C fullført. Med seks seire 

og fire tap, ender Herrer 2 på ny rekordplassering med en fin 2. plass – 7 poeng bak suverene Lyn. 

Laget noterer seg også for nest færrest innslupne mål, noe som tyder på at all treningen på 

soneforsvar bærer frukter. 
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Årsberetning Herrer 1 
Herrer 1 endte på fjerdeplass i 2 div. avdeling A sesongen 12/13, den høyeste plasseringen noen 

gang. Det var noen som sluttet og noen nye fjes før sesongstart, og målet før sesongen 13/14 var å 

holde seg i divisjonen. 

Sesongen 13/14 har plasseringsmessig levd opp til forventningene. Med én kamp igjen å spille, kan 

H1 ikke komme lavere enn sjetteplass. Med seier mot Kubakken i siste kamp er femteplassen innen 

rekkevidde. Prestasjonene har vært ujevne, men poengfangsten er godkjent og det blir spill i 

andredivisjon også i 14/15. 

Herrer enn røyk ut av regionscupen i tredje runde mo BMIL herrer 1. 

En av de nye spillerne, Christer Pedersen, har hatt ansvaret for laguttaket og har sammen med Eirik 

Holstad ledet laget under kamp og tatt ansvar for treningene. H1 har trent to ganger i uka hele 

sesongen. 

 

 

 

 

Årsberetning mosjonsgruppa 
Denne gruppen ble startet i år, og fokuset har stort sett vært å rekruttere. Det har kommet noen til 

og det har vært gjennomført treninger stort sett hver torsdag i aulaen på Ski Skole. Gruppen er for 

alle voksne som ønsker å drive med innebandy, men som ikke vil spille i serie eller trene med noen av 

seniorgruppene. Så hvis noen foreldre er ute etter et rimelig treningstilbud, er det bare å ta kontakt! 

  

 
Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 

1 IK Akerselva 2 12 9 0 3 108 -  61 18 

2 OSI 12 8 2 2 78 -  56 18 

3 Bærums Verk 13 9 0 4 83 -  64 18 

4 Sagene IF 2 13 7 0 6 85 -  80 14 

5 Sveiva Innebandy 2 12 5 1 6 68 -  76 11 

6 Ski IL 12 5 1 6 59 -  72 11 

7 Bækkelaget 2 13 3 1 9 54 -  96 7 

8 Kubakken IBK 13 1 1 11 69 -  99 3 

http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=557602
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=496096
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=478665
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=557594
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=498236
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=581677
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=581710
http://idrett.speaker.no/Organisation.asp?OrgElementid=581676
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Årsberetning trenere 
Klubben har som mål at alle trenere skal være kurset gjennom NBSs kursstige, og med et 

gjennomført (Roger Pettersen) i år er vi et skritt nærmere. Dessverre har det ikke passet de aktuelle 

kursdatoene for de som nå mangler. 

Klubben har i år dessverre ikke klart å levere ut kontrakter til sesongstart, men heldigvis har ingen av 

trenerne valgt å gi seg av den grunn. 

Det har vært gjennomført et trenermøte innfør denne sesongen. 

Trenere: 

Mini: Eivind Skarpodde og Glenn Malland 

G11: Henrik Bjørsell og Roger Pettersen 

G13: Jonas Lind Leirfall og Stefan Johansson 

G14/15: Eirik Holstad 

Damer: Kristian Johannessen  

Herrer 2: Kristian Johannssen  

Herrer 1: Christer Pedersen (ansvarlig for kamper) og Eirik Holstad (ansvarlig for treninger)  

 

Årsberetning dommere 
Denne sesongen har det dessverre ikke blitt utdannet noen nye dommere fra klubben. Det er heller 

ingen som har tatt videreutdanning. Gledelig er det dog at vi klarer å fylle dommerkvoten på fire 

aktive dommere. Vi har også en dommer som dømmer kamper på øverste kretsnivå i Kenneth 

Halvorsen. 

Dommere: 

Kenneth Halvorsen 

Sven Petter Nordgård 

Kristian Johannessen 

Nicolai André Gunneng 

Klubben har som mål å utdanne nye, unge dommere neste sesong, og vil i den forbindelse komme 

med en oppfordring til alle foreldre til barn som er 14 år eller eldre. Aldersgrensen for å dømmer er 

15, men man kan ta kurs når man er 14. Dømming er en veldig lukrativ inntekt for ungdom. Man kan 

tjene vel så bra, og til og med kanskje bedre enn det man får fra andre typiske ”ungdomsjobber”. En 

kamp på 3x15 minutter bringer som regel inn 250 kr i cash, så med 2-3 slike på en dag, har man en 

dagslønn på over 1000 kr hvis man tar med kjøregodtgjørelse i tillegg. Hvis noen av de yngre ønsker å 

dømme, kommer styret til å skaffe faddere blant dommerne til å veilede. 
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Resultat 2013 
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Innkommende forslag 

Forslag fra styret: Virksomhetsplan (se vedlegg) 

Resultatet av arbeidet med klubbutvikling er blant annet at det har blitt utarbeidet en 

virksomhetsplan. Denne virksomhetsplanen hadde vi også oppe som tema på et medlemsmøte i 

høst. Det blir presentasjon av planen v/Kristian Johannessen (leder). 

Begrunnelse: 

Klubben trenger en virksomhetsplan for å bedre organiseringen av styret, samt fordeling av 

arbeidsoppgaver. Planen gir også en klar definisjon på hva som er klubbens overordnede mål og 

visjoner. I tillegg detaljerer den hvilke delmål som må oppnås i arbeidet mot disse overordnede 

målene og visjonene.  

Forslag fra styret: Besetning av komiteer. 

Styret ønsker å opprette totalt fire komiteer: 

 Arrangement (er allerede opprettet). 

 Rekruttering. 

 Økonomi og sponsor. 

 Markedsføring og synlighet. 

Arrangementskomiteen skal ha ansvar for alle større arrangementer i regi av klubben. Dette 

inkluderer minirunder, aktivitetsserie, Follomesterskap og andre. Det er utarbeidet en mal for dette 

arbeidet som kan benyttes og vedlikeholdes underveis. 

Rekrutteringskomiteen kommer til å jobbe med rekruttering av dommere, trenere, lagledere, øvrig 

støtteapparat og spillere. Det vil først og fremst være fokus på å rekruttere aldersbestemte spillere.  

Økonomi- og sponsorkomiteen vil få ansvaret for å fremskaffe støttemidler til klubben. Komiteen 

kommer også til å arbeide for å få på plass sponsorer. 

Markedsføring- og synlighetkomiteen kommer til å ha ansvaret for anskaffelse av klubbeffekter for 

salg til klubbens medlemmer. Komiteens ansvarsområde gjelder også vedlikehold av klubbens 

Facebookside og hjemmeside. 

Besetning 

I komiteene skal alle grupper være representert. De seniorspillerne som ikke sitter i styret, er trenere 

eller dommere, skal sitte i en komité. Styret kommer til å definere hvor mange plasser det er i hver 

komité. 

Komiteene besettes fra og med sesongstart (uke 39) og sitter i et år om gangen. 

Begrunnelse 

Klubben begynner å bli såpass stor at det er vanskelig å organisere og drifte kun gjennom et enkelt 

styreorgan. Derfor ønsker styret å delegere deler av klubbdriften til komiteene som er nevnt ovenfor. 

Da det tidvis er vanskelig å skaffe bidragsytere, ser styret seg nødt til å sette ned tiltak for at flere 

bidrar. Derfor er forslaget til bemanning som beskrevet. 
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Fastsette avgifter for kommende sesong (2014/2015) 

Lag Medlemskontigent 
(15.9.2014) 

Treningsavgift 
del 1 (15.9 

2014) 

Treningsavgift 
del 2 (1.12 

2014) 

Totalt 

Herrer 1 200 1300 1500 3000 

Herrer 2 200 1300 1400 2700 
Damer 1 200 1300 1400 2700 

Damer 2 200 400  600 
Mosjon 200 100  300 

G13/14/15 200 900 1000 2100 

G10/11/12 200 700 700 1600 
G6/7/8/9 200 500 600 1300 
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Forslag til budsjett 2014 
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Valg 
Valgkomiteen har bestått av: 

Sølvi Tangerud (Leder) 

Adele Haugland Strøm (medlem) 

Rune Kristiansen (vara) 

Følgende verv er på valg: 

Leder (Kristian Johannessen, 2 år) 

Kasserer (Henrik Bjørsell, 2 år) 

Medlem (Tom Alexander Hansen, 2 år) 

Vara (Anne Nilsen, 2 år) 

Valgkomiteens innstilling: 

Leder: Kristian Johannessen (Herrer 2), gjenvalg for 2 år. 

Kasserer: Henrik Bjørsell (Herrer 1 og G11), gjenvalg for 2 år. 

Medlem: Ståle Torp (G15), 2 år. 

Vara: Ann Kristine Balto (Damer 1), 2 år. 

 

I tillegg velges det: 

Revisorer. 

Ny valgkomité. 

3 representanter til årsmøtet i regionen. 

2 representanter til årsmøtet i innebandyseksjonen. 

 


